
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання тридцять третьої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

28 грудня 2017 року № 39 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів 

 

Відсутні:    Гудзь В.І.  

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

Приходько В.О. 

 Шаповал Д.Г. 

  

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 секретаріат та 

лічильну комісію, а до секретаріату – депутатів Дуброва М.Я. та Кривобока В.І.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів, міський голова; 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Кривобок В.І.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять третьої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Дуброва М.Я. та Кривобока В.І. 

 



Депутат Михайлюк О.В. вніс пропозицію обрати до лічильної комісії 

депутатів Скочка О.М., Солонського О.М. та Якименка А.В. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Якименко А.В.) 

 

Депутати Скочко О.М., Солонський О.М. не брали участі в голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять третьої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб, персонально – Скочко О.М., Солонський О.М.,         

Якименко А.В.  

 

Головуючий повідомив, що приводом для скликання позачергової сесії 

стало депутатське звернення, яке вчора було розглянуто на засіданні 

Погоджувальної ради. На цьому ж засіданні начальник фінансового управління 

міської ради Кеда С.Ю. надала інформацію щодо уточнення деяких          

показників бюджету міської об’єднаної територіальної громади на                     

2018 рік. Погоджувальною радою рекомендовано включити до проекту порядку 

денного сесії два питання для прийняття рішень та третє для інформування.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 356 „Про внесення 

змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів освіти в межах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“ 

2. Про скасування рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 357 „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“. 

Для інформування: 

 1. Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

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

порядок денний позачергової сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів, міський голова; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 



Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував про реалізацію 

першого етапу реформування закладів освіти в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді – створення Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. Зазначив, що на розвиток Опорного 

закладу було залучено близько 4,5 мільйонів гривень, що дало можливість 

значно поліпшити матеріально-технічну базу та створити умови для 

підвищення рівня якості освіти учнів. У 2018 році Полтавська обласна 

державна адміністрація планує продовжити підтримку опорних закладів 

області, спрямувавши значні кошти на їх розвиток та розширенні мережі. Про 

це йшла мова на зустрічі з керівництвом області та нарадах у Департаменті 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. З метою 

продовження реформування закладів освіти та залучення коштів обласного 

бюджету на їх розвиток відділом освіти було підготовлено та подано на розгляд 

профільної комісії міської ради, а потім на сесію проекти рішень „Про внесення 

змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів освіти в межах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“ та „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“. До прийняття цих рішень Пирятинська 

міська рада йшла послідовно: школи було визначено розпорядниками 

бюджетних коштів третього ступеня, що надавало їм фінансову самостійність; у 

Пирятинському ліцеї було проведено конкурс на заміщення вакантної посади 

директора; директорів інших шкіл переведено на контракти. Основною 

функцією і завданням місцевого органу влади є вирівнювання всіх освітніх 

закладів громади у доступі до якісної освіти, і саме на реалізацію цього 

завдання спрямовані прийняті рішення стосовно реорганізації освітніх закладів. 

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

виконкому міської ради, яка повідомила, що після детального вивчення змін до 

законодавства та консультацій з Міністерством освіти і науки України, була 

сформована пропозиція про реорганізацію закладів освіти в межах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Спираючись на 

постанову КМУ від 27 серпня 2010 р. № 777 „Про затвердження Положення 

про освітній округ“, наголосила на відсутності порушень законодавства при 

прийнятті рішень тридцять другої сесії Пирятинської міської ради від 22 грудня 

2017 року № 356 та № 357: засновником для прийняття рішення про створення 

освітнього округу, опорного закладу та його філій було проведено аналіз 

мережі підпорядкованих навчальних закладів з урахуванням їх кадрового 

потенціалу та рівня матеріально-технічного забезпечення; вивчено стан 

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання у навчальних 

закладах, що входитимуть до складу округу; проаналізовано та спрогнозовано 

витрати на зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Пояснила, що в зв’язку з тим, що наповнюваність Пирятинської 



загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1, комплектація класів, матеріально-

технічна база та інші показники відповідають всім вимогам освіти, є всі 

підстави для того, щоб новоутворена Філія (Пирятинська загальноосвітня 

школа І-II ступенів №1 Пирятинської міської ради Полтавської області) 

виконувала функцію основної школи, що й зазначено у затвердженому Статуті 

закладу. Крім того, наголосила, що законодавством не передбачено проведення 

громадських слухань при утворенні опорного закладу з філією. Громадські 

слухання проводяться у разі закриття школи, зниження статусу навчального 

закладу або недостатнього фінансування, що тягне за собою скорочення штату 

працівників. Також зазначила, що законодавством передбачено, що з 2019 року 

шкіл поза опорними закладами не буде. Всі школи будуть або опорними 

закладами, або їх філіями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Чабала А.М., член батьківського комітету Пирятинської зш І-ІІ ст. № 1, 

який наголосив на тому, що перед прийняттям рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 356 

„Про внесення змін до складу освітнього округу та реорганізацію закладів 

освіти в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“ 

батьки не були належним чином проінформовані про зміни. 

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

виконкому міської ради, яка визнала, що з педагогічним колективом і батьками 

дітей, які навчаються у Пирятинській зш І-ІІ ст. № 1, була проведена 

недостатня інформаційно-роз’яснювальна робота, що й викликало певні 

хвилювання у частини батьків і педагогів. На зустрічі з ними вона принесла 

свої вибачення. Разом з тим, зазначила, що як депутат міської ради 

голосуватиме проти скасування рішень, оскільки порушень законодавства не 

було. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який погодився з тим, що 

порушень законодавства при прийнятті зазначених рішень не було. Але у 

зв’язку з тим, що виникла напруга в учительському та батьківському 

середовиші, необхідно скасувати ці рішення, провести зустріч з педагогами і 

батьками, пояснити, якими будуть наслідки реорганізації, потім знову скликати 

сесію і прийняти рішення, врахувавши думку громади. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який сказав, що, оскільки рішення 

тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від               

22 грудня 2017 року № 356 та № 357 були прийняті з дотриманням вимог 

законодавства, він також буде голосувати проти їх скасування. 

Кудрявцев О.О., головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

міської ради, який, відповідаючи на запитання депутата Йощенка В.М., пояснив 

суть змін, які відображені у проекті рішення, поданого на розгляд тридцять 

третьої позачергової сесії: Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів №1 

Пирятинської міської ради Полтавської області залишається розпорядником 

бюджетних коштів, а Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради 



Полтавської області та Пирятинська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області - опорними школами. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –    8 депутатів; 

„проти“ –  7 депутатів, міський голова; 

„утрималися“ –   1 депутат. 

 

Депутати Скочко О.М., Томко С.Я. в ході обговорення залишили залу 

засідань та не брали участі в голосуванні. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

У зв’язку з тим, що рішення по питанню № 1 не прийняте, питання № 2 

не розглядалося. 

 

3. СЛУХАЛИ (для інформування): 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

уточнені показники бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік. (Інформація додається). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

щодо уточнених показників бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік взяти до відома. 

 

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

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова  О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


