
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання двадцять другої позачергової сесії міської ради 

 сьомого скликання 

 

28 квітня 2017 року               № 28 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання –  16 депутатів; 

на кінець засідання    –  17 депутатів. 

 

Відсутні:    Андрейщук Р.А. 

 Войпанюк В.К. 

 Скочко О.М. 

 Щур Т.Г. 

 Мірошніченко А.О. 

 Михайлюк О.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Шаповал Д.Г. 

     

На сесію запрошені та присутні: Гаркавенко О.М. – головний лікар 

Пирятинської центральної районної лікарні, депутат Полтавської обласної ради;                 

Дядькова І.М. – головний лікар Пирятинського Центру первинної меличної 

допомоги, депутат Пирятинської районної ради; 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. 
 

 Головувала на сесії виконуючий обов’язки  міського голови з питань 

діяльності ради Чайка Т.Г. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонувала обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Солонський С.П.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Йощенко В.М. та 

Клименко Ю.В.  



ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (16  депутатів); 

   „проти“ –    0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Йощенка В.М. та Клименка Ю.В.   

 

Депутат Томко С. Я. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Кривобок В.І., Приходько В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (16 депутатів); 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять другої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб, персонально –  Дубров М.Я., Кривобок В.І., Приходько В.О. 

 

Головуючий  повідомила, що на розгляд пленарного засідання двадцять 

другої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 5 питань. Всі вони були попередньо оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади Пирятина та в засобах масової інформації, 

обговорювались на  зведеному засіданні  постійних комісій, яке пройшло                  

27 квітня. Таким чином, сформовано порядок денний, який налічує 5 питань та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо).  

 

Порядок денний 

 

1. Про делегування представників Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади до Госпітальної ради Західного госпітального округу  

2. Про додаткове 50% відшкодування оплати за спожиті житлово-

комунальні послуги членам сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції, які проживають на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, за період з 01липня 2016 року по 31 грудня 2016 року 

3. Про внесення змін та доповнень до 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 2017 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

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

громади на 2017 рік  

6. Різне 



 Головуючий, виконуючий обов’язки  міського голови з питань діяльності 

ради Чайка Т.Г., запропонувала прийняти порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно ( 16 депутатів); 

   „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 

запропонувала затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять 

другої позачергової сесії міської ради, який налічує 5 питань та „Різне“, в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (16 депутатів); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять другої 

позачергової  сесії міської ради, який налічує  5 питань  та „Різне“. 

 

Головуючий запропонувала регламент роботи сесії:  

 

інформація по питаннях  порядку денного  - до 5 хв.;       

для виступів в обговоренні                         - до   3 хв.; 

питання-відповіді                                       - в  межах 1- 2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 40 хвилин  без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – одноголосно (16 депутатів); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

  

Виконуючий обов’язки міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринець І.С. проінформував про проведену апаратом 

виконавчого комітету міської ради роботу в міжсесійний період з 31 березня до 

28 квітня 2017 року. (Додається). 

 

 



Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Шикеринця І.С., виконуючого обов’язки міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, який проінформував про делегування 

представників Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до 

Госпітальної ради Західного госпітального округу. Ознайомив присутніх з 

повноваженнями Госпітальної ради та рекомендацією зведеного засідання постійних 

комісій: делегувати до Госпітальної ради Західного госпітального округу двох 

представників від Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади: 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради               

Шикеринця І.С. та головного лікаря Пирятинського Центру первинної медичної 

допомоги Дядькову І.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запропонував надати слово 

головному лікарю Пирятинської центральної районної лікарні Гаркавенку О.М. та 

головному лікарю Пирятинського Центру первинної медичної допомоги               

Дядьковій І.М. 

Гаркавенко О.М., головний лікар Пирятинської ЦРЛ, який сказав, що потрібно 

обирати людей, які можуть впливати на ситуацію, володіють інформацією щодо 

стану та проблем в медицині та будуть відстоювати позицію громади. На його думку, 

перевагу слід надати працівникам вторинної ланки медицини. Попросив підтримати 

кандидатуру Шикеринця І.С. та свою кандидатуру як депутата Полтавської обласної 

ради, обраного від міста. 

Дядькова І.М., головний лікар Пирятинського ЦПМД, яка повідомила, що 

зміни, які на даний час  проходять в медичній галузі, стосуються також і первинної 

медицини, адже всі ланки пов’язані між собою. Відтак, на її погляд, немає підстав 

для надання переваги спеціалістам вторинної ланки. З часом повноваження з надання 

первинної медичної допомоги перейдуть до Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, а тому громада повинна бути зацікавлена в тому, щоб мати 

свого представника у Госпітальній раді. 

 Куча О.Є., Жайворонок О.Л., Клепач В.М., Дубров М.Я., депутати міської 

ради, які взяли участь в обговоренні та висловилися на підтримку різних кандидатур: 

Шикеринця І.С., Гаркавенка О.М., Дядькової І.М., Кучі О.Є.  

 Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який 

запропонував поставити на голосування проект рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –             11 депутатів; 

    „проти“ –     1 (Клепач В.М.); 

    „утрималися“– 4(Гудзь В.І., Жайворонок О.Л., 

Крицький М.В., Приходько В.О.). 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 



 На голосування ставиться пропозиція депутата Йощенка В.М.: делегувати до 

Госпітальної ради двох фахівців медичної галузі: Гаркавенка О.М. та Дядькову І.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –   13 депутатів; 

    „проти“ –    0 осіб;  

    „утрималися“– 3 особи (Гудзь В.І., Крицький М.В., 

Приходько В.О.). 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ 

 

 Після голосування у пленарному засіданні оголошується перерва. 

  

 Після перерви головуючий запропонувала перейти до розгляду наступних 

питань порядку денного у зв’язку з тим, що очікується прибуття на сесію ще 

кількох депутатів міської ради. Жоден з присутніх депутатів не заперечував. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про додаткове 50% 

відшкодування оплати за спожиті житлово-комунальні послуги членам сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції, які проживають на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, за період з 01 липня 

2016 року по 31 грудня 2016 року.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:             за“ –  одноголосно (16 депутатів); 

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Відшкодувати додатково 50% оплати за житлово-комунальні послуги 

членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які проживають 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та 

користувалися пільгами 50% з державного бюджету, за період з 01 липня     

2016 року по 31 грудня 2016 року в сумі 6430 грн. 00 коп. (Рішення № 98 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до 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 2017 рік. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення двадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року             

№ 33 „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 2017 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 99 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми соціального захисту населення на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, на якій підставі це 

питання виноситься на сесію, якщо воно не розглядалося на комісіях. 

 Йощенко В.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

повідомив, що це  питання обговорювалося на засіданні бюджетної комісії                 

21 квітня 2017 року. Підставою для його розгляду був лист Пирятинської 

районної державної адміністрації щодо виділення коштів для пільгового 

перевезення громадян залізничним транспортом. Комісія рекомендувала 

фінансовому управлінню міської ради з вільного залишку бюджетних коштів 

частково передбачити кошти в сумі 100 000 грн для перевезення залізничним 

транспортом пільгових категорій громадян, які проживають на території 

Пирятинської міської ОТГ. На підставі рекомендацій бюджетної комісії був 

розроблений проект рішення, який обговорювався на зведеному засіданні 

постійних комісій 27 квітня 2017 року. Комісії рекомендували сесії міської ради 

затвердити зазначений проект рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –            14 депутатів; 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    1 (Жайворонок О.Л.). 

 

Під час голосування був відсутній та не брав участі в голосуванні 

депутат Куча О.Є. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 321 



„Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2017 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 100 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Науменко В.М., виконуючого обов’язки начальника фінансового 

управління міської ради, яка проінформувала про внесення змін до бюджету  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. Повідомила, що зміни 

вносяться у зв’язку із збільшенням видаткової частини бюджету для 

забезпечення виплати надбавки за престижність педагогічної праці  

педагогічним та бібліотечним працівникам закладів освіти, щомісячної 

надбавки до заробітної плати за складність та напруженість у роботі 

викладацькому складу ДЮШС, часткового фінансування перевезення 

залізничним транспортом пільгових категорій громадян та у зв’язку з 

перерозподілом планових призначень бюджетних коштів в межах виділених 

асигнувань. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (16 депутатів); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. повернувся до сесійної зали та брав участь у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5 (додаються). (Рішення № 101 додається). 

 

 На сесію прибув депутат Бурий М.С. 

 

Головуючий, виконуючий обов’язки  міського голови з питань діяльності 

ради Чайка Т.Г., запропонувала повернутися до розгляду першого питання і 

прийняти рішення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, голова Пирятинської райдержадміністрації, 

який запропонував затвердити проект рішення,  тобто підтримати кандидатури 

Шикеринця І.С. та Дядькової І.М., і надіслати лист-звернення до депутатів 

Пирятинської районної ради з проханням підтримати кандидатуру Гаркавенка О.М. 

на сесії районної ради. 

 Чайка Т.Г., виконуючий обов’язки  міського голови з питань діяльності 

ради, яка наголосила, що треба поважати своїх колег, які, відклавши особисті справи, 

взяли участь у зведеному засіданні постійних комісій, працювали, обговорювали 

дане питання і рекомендували сесії затвердити проект рішення.   

 



 Від членів секретаріату Йощенка В.М. та Клименка Ю.В. поступила 

пропозиція поставити проект рішення на повторне голосування. 

 

 Депутат Жайворонок О.Л. відмовився від участі у повторному голосуванні за 

проект рішення і залишив сесійну залу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –   14 депутатів; 

    „проти“ –     1(Крицький М.В.); 

    „утрималися“ –    1(Приходько В.О.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Делегувати до Госпітальної ради Західного госпітального округу двох 

представників від Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади: 

Шикеринця Ігоря Станіславовича, заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради; 

Дядькову Ірину Миколаївну, головного лікаря Пирятинського Центру 

первинної медичної допомоги. 

 

6. СЛУХАЛИ в „ Різному “: 

 Горбачова О.В., депутата міської ради, який на основі оголошення в 

газеті „Пирятинська правда“ порушив питання щодо відсутності інсуліну в 

аптеках міста. 

 Гаркавенка О.М., головного лікаря Пирятинської центральної райлікарні, 

який повідомив, що постачальником цього медичного препарату є ПОКП 

„Полтавафарм“. В результаті затримки з проплатою постачання препарату було 

тимчасово припинене, але у перших числах травня його обіцяють відновити. 

Необхідний запас ліків є в лікарні та в аптеках. 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка  

зробила оголошення, що 02 травня, об 11 годині, на острові Масальський 

відбудеться відкриття відпочивального сезону та запросила всіх присутніх на 

святкування.  

 

 Пленарне засідання двадцять другої позачергової сесії міської ради 

оголошується закритим.   

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань 

діяльності ради Т.Г. Чайка 

 

Протокол вела 

виконуючий обов’язки  

головного спеціаліста з питань 

організаційної роботи ради А.В. Герасименко 


