
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

другого пленарного засідання двадцять першої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

06 квітня 2017 року               № 27  

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання – 23 депутати; 

на кінець засідання – 19 депутатів. 

 

Відсутні:    Куча О.Є. 

  Скочко О.М. 

 Шаповал Д.Г. 

     

На сесію запрошені та 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 на першому пленарному засіданні був обраний 

секретаріат у складі двох осіб, персонально –  Клименко Ю.В. та    

Мірошніченко А.О. Головуючий запропонував секретаріату продовжити 

роботу. 

Також було обрано лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – 

Дубров М.Я., Михайлюк О.В., Шаповал Д.Г. У зв’язку з відсутністю депутата 

Шаповала Д.Г. головуючий запитав, чи є потреба дообирати третього члена 

лічильної комісії. Прозвучали думки, що двох достатньо. 

 

Головуючий  повідомив, що на розгляд другого пленарного засідання 

двадцять першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання виноситься 2 питання. Вони обговорені на засіданні постійної комісії 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, яке відбулося 04 квітня, після чого були оприлюднені на  



власному сайті територіальної громади Пирятина. Таким чином, сформовано 

проект порядку денного, який налічує 2 питання та, відповідно до Регламенту 

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

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення шістнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 27 квітня 2012 року „Про 

затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Пирятинської міської ради“ 

2. Про граничні норми витрат на придбання меблів, оргтехники, іншого 

обладнання та устаткування для облаштування Центру надання 

адміністративних послуг  

3. Різне 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти 

порядок денний за основу та в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (23 депутати, міський голова); 

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний другого пленарного засідання двадцять 

першої позачергової  сесії міської ради, який налічує  2 питання 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 1 години без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – одноголосно (23 депутати, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

  

Перед розглядом питань порядку денного головуючий, міський голова 

Рябоконь О.П., та секретар міської ради Чайка Т.Г. привітали з днем 

народження депутата міської ради Якименка А.В.  



1. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення шістнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання від 27 квітня 2012 року „Про 

затвердження Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Пирятинської міської ради“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кривобок В.І., голова постійної комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності та ЗМІ, який проінформував про те, що міський голова 

Рябоконь О.П., секретар міської ради Чайка Т.Г. та депутат міської ради                

Гудзь В.І. повідомляють  про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з чим 

вони не братимуть участі в голосуванні з даного питання. 

 Жайворонок О.Л., Хоменко О.В., Йощенко В.М., Войпанюк В.К., 

депутати міської ради, голови постійних комісій, які взяли участь в обговоренні 

даного питання та наголосили, що, коли приймалося рішення другої сесії 

Пирятинської міської ради від 11 грудня 2015 року № 34 „Про внесення змін та 

доповнень до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам Пирятинської міської ради“, фахівці міської ради не роз’яснили, в 

чому суть запропонованих змін. По цій причині депутати не зрозуміли, що 

прийнявши це рішення, вони встановили розмір премій міському голові та 

заступникам міського голови на весь термін повноважень. Тепер вони хочуть 

відмінити цю норму і розглядати питання щодо преміювання міського голови 

та заступників міського голови щорічно, як це було раніше. 

 Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому, Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, Цюра І.О., 

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, які взяли участь в 

обговоренні та відповіли на запитання депутатів. 

 Горбачов О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії, який 

запропонував підтримати проект рішення, в якому, крім вищезазначеної зміни 

до Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам 

Пирятинської міської ради, відображена ще одна зміна, запропонована міським 

головою, яка дасть можливість збільшити розмір заробітної плати працівників 

міської ради, поки не буде прийнятий Закон України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“. Цей проект рішення обговорювався на засіданні 

бюджетної комісії 04 квітня і був винесений на розгляд другого пленарного 

засідання сесії.  

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка зазначила, що незважаючи на 

те, що Президент України наклав вето на Закон України „Про службу в органах 

місцевого самоврядування“, який би врегулював розмір оплати праці 

працівників міської ради, є інформація про те, що вже з 01 травня Верховна 

Рада України планує повернутися до розляду доопрацьованого законопроекту і 

прийняти його. На її думку, поки що недоцільно розглядати питання щодо 

збільшення премій працівникам міської ради. Тому перше питання порядку 



денного треба зняти з розгляду і повернутися до нього на наступній сесії в 

травні. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., виніс на голосування першу 

пропозицію (депутата Горбачова О.В.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –                10 депутатів; 

   „проти“ –        9 депутатів; 

   „утрималися“ –       2 депутатів; 

   „не голосували –      2 депутатів, міський голова. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., виніс на голосування другу 

пропозицію (депутата Андрейщук Р.А.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –                10 депутатів; 

   „проти“ –        7 депутатів; 

   „утрималися“ –       2 депутатів; 

   „не голосували –      2 депутатів, міський голова. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

Депутати Бурий М.С., Солонський О.М. залишили пленарне засідання 

сесії до початку голосування по другій пропозиції і участі в ньому не брали. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

 Після голосування по першому питанню депутати Йощенко В.М. та    

Гудзь В.І. залишили пленарне засідання сесії. 

 

2. СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала про граничні норми витрат на придбання меблів, оргтехники, 

іншого обладнання та устаткування для облаштування Центру надання 

адміністративних послуг. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:        „за“ –  одноголосно (19 депутатів, міський голова); 

   „проти“ –     0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити граничні суми витрат на придбання меблів, оргтехніки,  

іншого обладнання та устаткування для облаштування Центру надання 

адміністративних послуг. (Рішення № 96 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

Звернення Пирятинської міської ради до Президента України, голови  

Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України щодо негайного 

скасування фіксованої абонентської плати за газ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  одноголосно (19 депутатів, міський голова); 

    „проти“ –     0 осіб; 

    „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити секретарю міської ради Чайці Т.Г. підготувати Звернення 

Пирятинської міської ради до Президента України, голови  Верховної Ради 

України, Прем’єр-Міністра України щодо негайного скасування фіксованої 

абонентської плати за газ. Текст Звернення опублікувати на веб-сайті 

територіальної громади м.Пирятин. 

 

4. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка оголосила зміст депутатських 

запитів депутата Якименка А.В. 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який надав відповіді стосовно питань, порушених в депутатських 

запитах. 

 Андрейщук Р.А., депутата міської ради, яка порушила питання стосовно 

збереження доплати за престижність педагогічної праці. 

 Горбачова О.В., голову постійної комісії з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, який 

сказав, що це питання планується розглянути на засіданні комісії наступного 

тижня. 

 Щур Т.Г., депутата міської ради, яка запитала, коли планується 

завершення облаштування спортивного майданчика у школі № 6. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який надав відповідь на запитання. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив двадцять першу 

позачергову  сесію Пирятинської міської ради сьомого скликання закритою. 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка                                   


