
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання тридцять другої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

22 грудня 2017 року № 38 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 16 депутатів 

 

Відсутні:    Горбачов О.В.  

 Куча О.Є. 

 Крицький М.В. 

 Михайлюк О.В. 

 Приходько В.О. 

 Пишненко М.Ф. 

Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Щур Т.Г. 

 Якименко А.В. 

 

На сесії присутні: члени виконавчого комітету міської ради, заступники 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, керуючий 

справами виконкому міської ради, старости, начальники відділів та спеціалісти 

апарату міської ради,  керівники комунальних  підприємств, закладів освіти, 

культури, голови квартальних комітетів, представники засобів масової 

інформації та громадськості. 
 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 
 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Кривобок В.І.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І.,                 

Андрейщук Р.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять другої сесії Пирятинської міської 

ради депутатів Гудзь В.І. та Андрейщук Р.А. 

 

Депутат Войпанюк В.К. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Скочко О.М., Хоменко О.В., Шаповал Д.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   2 (Хоменко В.І., Шаповал Д.Г.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять другої сесії міської ради у складі трьох 

осіб, персонально – Скочко О.М., Хоменко О.В. та Шаповал Д.Г.  

 

Головуючий повідомив, що на розгляд пленарного засідання тридцять 

другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься              

30 питань. Всі вони оприлюднені на сайті територіальної громади міста 

Пирятин та в засобах масової інформації, обговорювалися на засіданнях 

постійних комісій, які проходили 20, 21 та 22 грудня. Таким чином, сформовано 

проект порядку денного, який налічує 30 питань та, відповідно до Регламенту 

Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2018 рік 

2. Про затвердження Програми покращення якості соціального 

обслуговування найбільш вразливих верств населення міської об’єднаної 

територіальної громади у 2018 році 

3. Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2018 рік 

4. Про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік 

5. Про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

6. Про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2018 рік 

7. Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2018 рік 

8. Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради на 2018 рік  

9. Про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році“ 



10. Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  

11. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

12. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 

плати. 

13. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на  2017 рік 

14. Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік 

15. Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного 

розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання 

на 2018 рік 

16. Про методичний кабінет відділу освіти Пирятинської міської ради 

17. Про Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

18. Про передачу майна та грошових коштів з балансу Пирятинської 

міської ради на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

19. Про виконання зобов’язань Пирятинської міської ради 

20. Про переведення працівників 

21. Про затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради 

22. Про безоплатну передачу основних засобів з балансу Пирятинської 

міської ради на баланс комунального підприємства „Каштан“ для здійснення 

його подальшої експлуатації 

23. Про прийняття на баланс Пирятинської міської ради приміщення 

гуртожитку, розташованого за адресою:площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин 

24. Про затвердження Положення про загальний відділ, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради 

25. Про затвердження Положення про відділ інформаційних технологій та 

захисту інформації виконавчого комітету міської ради 

26. Про затвердження Положення про відділ муніципальних ініціатив та 

інвестицій виконавчого комітету міської ради  

27. Про затвердження Положення про відділ управління комунальною 

власністю виконавчого комітету міської ради  

28. Про затвердження Положення про відділ будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради 

29. Про внесення змін до складу освітнього округу та реорганізацію 

закладів освіти в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади 

30. Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 13 жовтня 2017 року № 235 „Про 

визначення розпорядників бюджетних коштів третього ступеня“ 

31. Різне 



Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., запропонував прийняти 

порядок денний за основу. 

 

На засідання прибула та зареєструвалась депутат Мірошніченко А.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

В зв’язку з відсутністю у депутатів та посадових осіб міської ради  

зауважень, доповнень, інших пропозицій щодо порядку денного, головуючий 

запропонував затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять другої 

сесії міської ради, який налічує 30 питань та „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять другої сесії 

міської ради, який налічує 30 питань та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував регламент роботи сесії:  

 

інформація по питаннях порядку денного         - до 10 хв. 

для виступів в обговоренні                                  - до   3 хв. 

питання-відповіді                                        - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 2 годин 30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., проінформував присутніх 

про роботу виконавчих органів міської ради у міжсесійний період з 01 грудня 

по 22 грудня 2017 року (інформація додається). 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 



1. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми соціального захисту населення на 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціального захисту населення на 2018 рік, що 

додається. (Рішення № 329 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення якості соціального обслуговування 

найбільш вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади у 

2018 році. (Рішення № 330 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на  

2018 рік. (Рішення № 331 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 



учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік. (Рішення № 332 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала про затвердження 

Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму закріплення спеціалістів медичної галузі в селах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.    

(Рішення № 333 додається).  

 

6. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про затвердження Програми культурно-

мистецьких заходів на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму культурно-мистецьких заходів на 2018 рік. 

(Рішення № 334 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про затвердження 



Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік. Зазначила, що 

відповідно до рекомендацій постійних комісій міської ради до Програми 

включено витрати на утримання гуртожитку, розташованого за адресою: площа 

Героїв Майдану, 2, м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік. 

(Рішення № 335 додається).  

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючу справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кривобок В.І., голова постійної комісії міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ, який повідомив, що 

на засіданні профільної комісії від 20 грудня 2017 року для висвітлення 

діяльності міської ради, її виконавчих органів та депутатів на телебаченні, в 

газетах та інформаційному бюлетені передбачалася сума 520,0 тис. грн. 

Йощенко В.М., голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

повідомив, що на засіданні профільної комісії від 21 грудня 2017 року було 

рекомендовано зменшити фінансування Програми до 490,0 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  10 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –   4 (ВойпанюкВ.К., Йощенко В.М., 

Скочко О.М., Хоменко О.В.). 

 

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти Пирятинської міської ради, який проінформував про затвердження 

Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році“. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році“. (Рішення 

№ 336 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Ткаченко Н.В., економіста комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про затвердження Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував доповнити проект 

рішення пунктом такого змісту: „Доручити робочій групі на чолі із 

заступником міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варавою М.В. в термін до 20 січня 2018 року розробити план заходів щодо 

переходу на оплату послуг з благоустрою, які надаються комунальним 

підприємством „Каштан“, згідно з актами виконаних робіт.“ 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Йощенко В.М.). 

  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. (Рішення № 337 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., начальника відділу економічного прогнозування виконавчого 

комітету міської ради, яка проінформувала про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити План соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, що додається. (Рішення            

№ 338 додається). 

 



12. СЛУХАЛИ: 

 Андрейщук Р.А., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, яка проінформувала про забезпечення харчуванням 

учнів закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради за рахунок 

коштів бюджету та батьківської плати. Запропонувала проект рішення, в якому 

пропонується встановити з 01 січня 2018 року грошову норму витрат на гаряче 

харчування в день на одного учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у 

розмірі 12 гривень. Харчування учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої 

освіти, крім пільгових категорій дітей, пропонується проводити за рахунок 

коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади та батьківської 

плати з розрахунку 12 гривень (10 гривень – бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади та 2 гривні – батьківська плата); харчування учнів 5 – 

11 класів закладів загальної середньої освіти проводити за рахунок батьківської 

плати, крім пільгових категорій дітей. Зазначила, що даний проект рішення 

обговорювався на засіданні постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, яке 

відбулося перед початком пленарного засідання ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Йощенко В.М., голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

зазначив, що на засіданні профільної комісії від 21 грудня 2017 року було 

рекомендовано сесії міської ради затвердити проект рішення, у якому 

пропонується встановити  норму витрат на гаряче харчування в день на одного 

учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у розмірі 9,30 гривень. 

Запропонував поставити на голосування зазначений проект рішення. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який запропонував підтримати проект 

рішення, про який доповідала заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Андрейщук Р.А. 

 

Головуючий виніс на голосування пропозицію профільної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  2 депутати; 

„проти“ –  5 депутатів, міський голова; 

„утрималися“ –   6 депутатів; 

„не голосували“ –  3 депутати. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий виніс на голосування пропозицію депутата Клепача В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Йощенко В.М.). 



ВИРІШИЛИ: 

 Встановити з 01 січня 2018 року грошову норму витрат на гаряче 

харчування в день на одного учня віком від 6 років і старше (1 – 11 класи) у 

розмірі 12 гривень. Харчування учнів 1 – 4 класів закладів загальної середньої 

освіти, крім пільгових категорій дітей, проводити за рахунок коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади та батьківської плати з розрахунку 

12 гривень (10 гривень – бюджет міської об’єднаної територіальної громади та 

2 гривні – батьківська плата). Харчування учнів 5 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти проводити за рахунок батьківської плати, крім пільгових 

категорій дітей. (Рішення № 339 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3. (Рішення № 340 додається). 

 

Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. залишили залу засідань. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на  

2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Дубров М.Я.). 

  

Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити бюджет міської об’єднаної територіальної громади на       

2018 рік. (Рішення № 341 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження структури, загальної чисельності, штатного 



розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання 

на 2018 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. не брали участі в 

голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до структури апарату виконавчого комітету міської ради. 

2. Затвердити структуру та загальну чисельність працівників 

Пирятинської міської ради на 2018 рік в кількості 73,0 штатних одиниці, в тому 

числі чисельність апарату виконкому міської ради в кількості 60 штатних 

одиниць (додаток 1).  

3. Затвердити штатний розпис апарату міської ради, її виконавчого 

комітету та виконавчих органів міської ради (додаток 2). (Рішення № 342 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про методичний кабінет відділу освіти Пирятинської міської 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити структуру методичного кабінету відділу освіти Пирятинської 

міської ради – 5 штатних одиниць, що додається. (Рішення № 343 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про Пирятинський міський Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 



Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  структуру Пирятинського міського Центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді – 2 штатних одиниці, що додається. (Рішення № 344 

додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про передачу майна та 

грошових коштів з балансу Пирятинської міської ради на баланс виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутати Солонський С.П. та Йощенко В.М. не брали участі в 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати майно та грошові кошти з балансу Пирятинської міської ради 

на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради. (Рішення № 345 

додається). 

 

Депутат Йощенко В.М. повернувся до зали засідань. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про виконання 

зобов’язань Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Юридичні та фінансові зобов’язання, які виникли у Пирятинської міської 

ради (код ЄДРПОУ 13955752) станом на 31 грудня 2017року, вважати з               

01 січня 2018 року юридичними та фінансовими зобов’язаннями виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради (код ЄДРПОУ 04057296). (Рішення № 346 

додається). 



20. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про переведення 

працівників. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Перевести працівників установ Пирятинської міської ради (код ЄДРПОУ 

13955752), які утримуються з бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади, на утримання до виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

(код ЄДРПОУ 04057296). (Рішення № 347 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про затвердження 

Положення про тендерний комітет виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Затвердити Положення про тендерний комітет виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради (додаток 1). 

 2. Затвердити склад тендерного комітету виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради (додаток 2). (Рішення № 348 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про безоплатну 

передачу основних засобів з балансу Пирятинської міської ради на баланс 

комунального підприємства „Каштан“ для здійснення його подальшої 

експлуатації. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 



Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Передати з балансу Пирятинської міської ради на баланс комунального 

підприємства „Каштан“ (Скочко В.І.) автогрейдер BGD-140, укомплектований 

грейдерним відвалом, бульдозерним відвалом, в кількості 1 штука. (Рішення       

№ 349 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про прийняття на 

баланс Пирятинської міської ради приміщення гуртожитку, розташованого за 

адресою: площа Героїв Майдану, 2, м.Пирятин. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти на баланс Пирятинської міської ради приміщення гуртожитку, 

що знаходиться за адресою: площа Героїв Майдану, 2, м. Пирятин, та перебуває 

на балансі комунального підприємства „Каштан“. (Рішення № 350 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

 Мілюту О.А., начальника загального відділу, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Положення про загальний відділ, персоналу 

та інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про загальний відділ, персоналу та 

інформаційного забезпечення виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

у новій редакції, що додається. (Рішення № 351 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

 Божка А.М., головного спеціаліста з інформаційних технологій та захисту 

інформації загального відділу, персоналу та інформаційного забезпечення  



виконкому міської ради, який проінформував про затвердження Положення про 

відділ інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ інформаційних технологій та захисту 

інформації  виконавчого комітету Пирятинської  міської ради, що додається. 

(Рішення № 352 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про затвердження Положення про відділ муніципальних 

ініціатив та інвестицій виконкому Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ муніципальних ініціатив та інвестицій 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, що додається. (Рішення          

№ 353 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

 Ільченка Т.М., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконавчого комітету міської ради, який проінформував про затвердження 

Положення про відділ управління комунальною власністю виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ управління комунальною власністю 

виконавчого комітету міської ради, що додається. (Рішення № 354 додається). 



28. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконавчого 

комітету міської ради, яка проінформувала про затвердження Положення про 

відділ будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Положення про відділ будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

що додається. (Рішення № 355 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

 Шерзой Н.Г., головного спеціаліста відділу освіти, яка проінформувала 

про внесення змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів освіти 

в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Андрейщук Р.А., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, яка зазначила, що в зв’язку з реформою в галузі освіти, 

яка веде за собою децентралізацію шкіл, доцільно визначити опорними 

школами Пирятинський ліцей та Пирятинську зш І-ІІІ ст. № 4, Пирятинську   

зш І-ІІ ступенів № 1 визначити Філією Пирятинського ліцею. Пояснила 

важливість даної реорганізації, яка полягає у підвищенні рівня якості освіти, 

покращенні матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчальних 

закладів, забезпеченні рівного доступу дітей, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, до якісної освіти. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Внести зміни до складу освітнього округу в межах Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, створеного рішенням 

дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                    

23 грудня 2016 року № 340 „Про створення освітнього округу в межах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з визначенням 



опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6“ (із 

змінами), виклавши додаток 2 цього рішення в новій редакції, що додається. 

2. У освітньому окрузі в межах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади додатково визначити опорними закладами 

Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської області з Філією та 

Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області. (Рішення № 356 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

 Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про внесення змін до 

рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 13 жовтня 2017 року № 262 „Про визначення розпорядників бюджетних 

коштів третього ступеня“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

  

Депутат Солонський С.П. не брав участі в голосуванні. 

  

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 13 жовтня 2017 року № 262 „Про 

визначення розпорядників бюджетних коштів третього ступеня”, виклавши 

його в наступній редакції: 

 „1.Визначити розпорядниками бюджетних коштів (бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади) третього ступеня: 

 1.1. Пирятинський ліцей  Пирятинської міської ради Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 21065765); 

 1.2. Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543938)“. 

(Рішення № 357 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував присутнім 

переглянути деякі фрагменти відеозапису, зроблені з камер 

відеоспостереження, розміщених по місту, які були придбані в 2015 та         

2017 роках.  

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який звернув увагу на неякісне 

зображення номерних знаків автомобілів. 

 Божка А.М., головного спеціаліста з інформаційних технологій та захисту 

інформації загального відділу, персоналу та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради, який повідомив, що для можливості чіткого бачення і 

фіксування номерних знаків автомобілів потрібно додатково придбати систему 



„АвтоТрассир“ (програмне забезпечення для автоматичного розпізнавання 

автомобільних номерних знаків), що коштує 30 000 грн.  

 Хоменка О.В., голову постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, який запропонував присутнім по закінченні сесії піти до чергової 

частини Пирятинського відділення поліції та пересвідчитися, як працюють 

відеокамери.  

 Вараву М.В., заступника міського голови, який надав інформацію 

стосовно виконання заходів Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017- 

2019 роки, з метою спростування звинувачень у невиконанні міською радою 

зобов’язань щодо грейдерування вулиць Сковороди та Перемоги, які були 

викладені у „Facebook“ і підписані активістами та окремими депутатами міської 

ради. Повідомив, що зазначеною Програмою було затверджено перелік вулиць, 

де у 2017 році планувалося зробити грейдерування з висипкою. До цього 

переліку було включено 37 вулиць площею 87,6 тис. м
2
. Враховуючи, що 

орієнтовна вартість 
 

таких робіт становила близько 40 грн за 1м
2
, на їх 

виконання у повному обсязі були потрібні кошти в сумі 3,5 млн грн. Із бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на грейдерування вулиць у 2017 році 

було виділено 400,0 тис. грн. У жовтні 2017 року було проведено комісійне 

обстеження та визначено і погоджено з депутатами міської ради перелік 

вулиць, де до кінця року були виконані роботи з грейдерування і висипки. До 

цього переліку не входили вулиці Перемоги і Сковороди. Оскільки визначені у 

переліку вулиці, зокрема Патріотична, Панфілова, виявилися більш 

проблемними, ніж здавалося на перший погляд, і підрядником були виконані 

більші обсяги робіт, виникла заборгованість в сумі 195 000 грн, яку буде 

погашено наступного року. 

 Хоменка О.В., голову постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, який запропонував при розподілі залишків коштів бюджету на 

наступний рік максимально врахувати потреби комунальних підприємств 

„Пирятинський міський водоканал“ та „Пирятинські госпрозрахункові очисні 

споруди“ для вирішення проблем у сфері водопостачання та водовідведення. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив тридцять другу 

сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

                                                                                                                                      

Міський голова  О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


