
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ     

двадцять п’ятої позачергової сесії міської ради 

  сьомого скликання 

 

10 липня 2017 року               № 31 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів 

 

Відсутні: Андрейщук Р.А. 

 Бурий М.С. 

 Войпанюк В.К. 

 Куча О.Є. 

 Пишненко М.Ф. 

Скочко О.М. 

 Шаповал Д.М. 

 Якименко А.В. 

     

На сесію запрошені та присутні: депутати Полтавської обласної ради, 

обрані від міста, 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 внесла депутат            

Мірошніченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –    

Щур Т.Г. та Солонський С.П. 

 

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

   „проти“ –    0 осіб; 

   „утрималися“ –     0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять п’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Щур Т.Г. та Солонського С.П. 

 

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

трьох осіб, персонально – Клименко Ю.В., Солонський О.М. та Йощенко В.М. 

 

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

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –    0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять п’ятої позачергової сесії міської ради у 

складі трьох осіб, персонально – Клименко Ю.В., Солонський О.М. та                  

Йощенко В.М. 

 

На розгляд пленарного засідання двадцять п’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 3 питання. Всі вони 

були оприлюднені на  власному сайті територіальної громади Пирятина та в 

засобах масової інформації, обговорювалися на засіданні бюджетної та 

освітянської комісій, яке проходило перед початком попередньої сесії міської 

ради 30 червня, та остаточно узгоджені на засіданні бюджетної комісії за 

участю голів інших постійних комісій, яке відбулося у п’ятницю, 07 липня. 

Таким чином, сформовано проект порядку денного, який налічує 3 питання та, 

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

тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ на 2017 рік 

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

громади на 2017 рік 

3. Про перерахування коштів спеціального фонду на рахунок загального 

фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

4. Різне 

 

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

порядок денний за основу.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –      0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 



У „Різному“ директор комунального підприємства „Каштан“ Скочко В.І. 

проінформував про незадовільний стан бульдозера Т-130. Повідомив, що на  

капітальний ремонт цього бульдозера необхідно 250 тис.грн.  

Депутат міської ради Клепач В.М. запропонував внести до порядку 

денного питання „Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року             

№ 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою 

комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, передбачивши кошти в сумі 

250 000 тис.грн для проведення капітального ремонту бульдозера Т-130.  

 

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

    „проти“ –   0 осіб; 

    „утрималися“ –  1 (Дубров М.Я.). 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  ПРИЙНЯТА 

 

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

порядок денний в цілому.  

 

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

   „проти“ –    0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять п’ятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 4 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 (18 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

 



1. СЛУХАЛИ:  

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ 

на 2017 рік. Пояснила, що зміни вносяться до переліку заходів Програми в 

зв’язку з придбанням глибинного насосу на суму 50 000 грн. 

 

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

„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 № 45 

„Про затвердження Програми „Питна вода“ на 2017 рік“, виклавши Програму в 

новій редакції, що додається.  (Рішення № 180 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік. Зазначила, що у зв’язку з проханням директора комунального 

підприємства „Каштан“ Скочка В.І. стосовно виділення коштів на капітальний 

ремонт бульдозера Т-130 в сумі 250 000 грн, яке було підтримано депутатами, 

до проекту рішення, поданого на розгляд сесії, було внесено відповідні зміни. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка озвучила заяву депутата міської ради 

Гудзь В.І. щодо конфлікту інтересів та повідомила, що в зв’язку з цим депутат 

не братиме участі в голосуванні з даного питання.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Гудзь В.І. не брала участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 182 додається) 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про перерахування коштів спеціального фонду на рахунок 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади.  
 

 



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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Перерахувати залишок коштів станом на 01 січня 2017 року з рахунків 

спеціального фонду в сумі 361 636,79 грн (триста шістдесят одна тисяча 

шістсот тридцять шість гривень 79 копійок) на рахунок загального фонду 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади, код класифікації доходів 

24060300 „Інші надходження“.  (Рішення  № 183 додається) 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування, 

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року             

№ 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою 

комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“. Зазначила, що даний проект 

рішення поданий у зв’язку з проханням директора КП „Каштан“ стосовно 

виділення коштів на ремонт спецтехніки. Змінами до Програми передбачені 

кошти в сумі 250 000 тис. грн для проведення капітального ремонту бульдозера 

Т-130.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про 

затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального 

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що 

додається. 

 

 5. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

який озвучив пропозицію управління капітального будівництва Полтавської 

облдержадміністрації щодо заключення договору суперфіцію на будівництво 

полігону твердих побутових відходів на території діючого невпорядкованого 

сміттєзвалища. Вартість проекту складає 14,6 млн грн. Рішенням 

дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23 грудня 2016 року № 327 

„Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік“ на 

реалізацію цього проекту виділено 3,1 млн грн. Планувалося, що таку ж суму 

коштів буде виділено із обласного екологічного фонду. Але фактично виділено 

1млн грн. Крім того, рішенням сесії Полтавської обласної ради одержувачем 

цих коштів, і, відповідно, замовником робіт з будівництва полігону твердих 



побутових відходів для міста Пирятин визначено управління капітального 

будівництва Полтавської облдержадміністрації. Для здійснення будівництва 

управлінню необхідно укласти з Пирятинською міською радою договір 

суперфіцію. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., депутат міської ради, який порушив питання стосовно 

вивезення сміття під час проведення будівництва. Висловив припущення, що 

можуть створюватися певні перешкоди. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який висловив побоювання, що 

на пирятинське сміттєзвалище, навпаки, звозитимуть сміття з усієї округи і, що 

не виключено, зі Львова. Запропонував питання щодо заключення договору 

суперфіцію обговорити на засіданні профільних комісій за участю юристів 

міської ради.  

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував на засідання комісій 

запросити представника управління капітального будівництва Полтавської 

облдержадміністрації для узгодження порушених питань.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити заступнику міського голови Вараві М.В. направити лист до 

управління капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації з 

проханням направити представника для участі в спільному засіданні постійних 

комісій Пирятинської міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи та з питань житлово-комунального 

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

узгодження порушених питань. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови, який проінформував про 

порядок використання коштів Фонду розвитку територій області. Нагадав, що 

депутат Полтавської обласної ради Близнюк І.Ф. за рахунок коштів Фонду 

розвитку територій області планує придбати обладнання для п’яти спортивних 

майданчиків міста. На це він готовий витратити 587 900 грн з одного мільйону, 

який виділяється кожному депутатові для розвитку території свого виборчого 

округу. Спеціалістами міської ради обраховано, що підготовка та облаштування 

площадок під майданчики потребуватиме додаткових витрат з бюджету міської 

ОТГ на суму 429 270 грн. 

 Горбачов О.В., депутат міської ради, який запропонував рекомендувати 

Близнюку І.Ф. половину коштів витратити на придбання майданчиків, іншу 

половину – на їх встановлення. 



 Рябоконь О.П., який зазначив, що відповідно до порядку використання 

коштів Фонду розвитку територій області, виконавчі органи місцевого 

самоврядування подають пропозиції Полтавській обласній державній 

адміністрації щодо переліку об’єктів та заходів, що можуть реалізовуватися за 

рахунок коштів Фонду. Ці пропозиції погоджуються депутатом обласної ради. 

Запропонував провести засідання робочої групи за участю голів постійних 

комісій та спеціалістів міської ради для напрацювання таких пропозицій.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Провести засідання робочої групи для напрацювання пропозицій щодо 

використання коштів Фонду розвитку територій області. 

2. Делегувати до складу комісії: заступників міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., Вараву М.В., голів 

постійних комісій, представників постійної комісії міської ради з питань освіти, 

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

Мірошніченко А.О. та Бурого М.С., начальника відділу із земельних та 

екологічних питань Стадника Є.В., начальника відділу будівництва та 

архітектури Зергані М.І., начальника відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Цюру І.О. 

 

СЛУХАЛИ: 

 МагдаленуЛ.І., жительку будинку № 66А по вулиці Європейська в 

м.Пирятин, яка порушила питання щодо виділення коштів на ремонт даху над 

під’їздом, в якому розташована її квартира. 

 Скочко В.І., директор КП „Каштан“, який рекомендував громадянці 

Магдалені Л.І. ініціювати питання щодо створення ОСББ у даному будинку. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який поставив вимогу КП „Каштан“            

(Скочко В.І.) зробити обстеження даху будинку № 66А по вулиці Європейська 

та протягом двох тижнів усунути пошкодження. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив двадцять п’яту 

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка   


