
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

двадцять шостої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання 

 

25 липня 2017 року № 32 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії –20 депутатів (депутат Андрейщук Р.А. прибула на сесію 

після розгляду 4 питання) 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Дубров М.Я. 

 Клепач В.М. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 

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 вніс депутат Кривобок В.І.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Скочко О.М. та Гудзь В.І. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять шостої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Скочка О.М. та Гудзь В.І. 



Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Йощенко В.М. та     

Якименко А.В. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять шостої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Йощенко В.М. та     

Якименко А.В. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., повідомив про те, що на 

розгляд двадцять шостої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання виносилося 20 питань. Всі вони були оприлюднені на власному сайті 

територіальної громади Пирятина та в засобах масової інформації, 

обговорювалися на засіданнях профільних комісій, які проходили 24 та             

25 липня. Комісією з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, засідання якої відбулося безпосередньо перед сесією, 

питання 13, 14, 16, 19 та 20 знято з проекту порядку денного для 

доопрацювання. Таким чином, пропонується прийняти порядок денний, який 

налічує 15 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“, за основу.  

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття 

спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“ 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми взаємодії з 

Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в 

Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році 

5. Про затвердження Програми переведення на індивідуальне 

(поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік  

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

громади на 2017 рік  

7. Про комісію з надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та 

хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

8. Про коригування кошторисної частини проекту „Будівництво полігона 

твердих побутових відходів для міста Пирятина Пирятинського району 

Полтавської області на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища“ 

(коригування) 



9. Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

10. Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

11. Про затвердження гр.Шпурику А.П. технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва індивідуального гаража 

12. Про затвердження гр.Пороло С.В. проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

13. Про надання дозволу гр.Пащину А.Ю. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства 

14. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку технічної  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради 

15. Про надання дозволу Пирятинській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в адміністративних межах села Заріччя 

16. Різне 

   

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  одноголосно (19 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 двадцять 

шостої позачергової сесії міської ради, який налічує 15 питань та „Різне“, в 

цілому. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять шостої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 15 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 1 години 30 хвилин без 

перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  одноголосно (19 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 до Програми „Забезпечення умов для 

заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Варава М.В., заступник міського голови, який запропонував передбачити 

в Програмі 100 000 грн на придбання будівельних матеріалів для облаштування 

п’яти площадок під спортивні майданчики силами комунального підприємства 

„Каштан“, установ та організацій, розташованих на території Пирятинської 

ОТГ, та активних громадян. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував відобразити цю 

пропозицію у Програмі, уточнивши перелік відповідальних за виконання 

заходів Програми. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   1 (Куча О.Є.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 30 червня 2017 року № 160 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2018 роки“, виклавши Програму у новій 

редакції. (Рішення № 184 додається). 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми соціального 

захисту населення на 2017 рік. Пояснила, що зміни вносяться в зв’язку з 

наданням грошової допомоги в розмірі 2,8 тис. грн на оплату житлово-

комунальних послуг гр.Дудзинській З.І., яка втратила сина у бойових діях в 

Афганістані.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

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, що додається. (Рішення № 185 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми взаємодії з 

Пирятинським районним сектором Головного Управління ДСНС України в 

Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році. 

Зазначила, що змінами пропонується викласти назву заходу в додатку № 3 у 

новій редакції.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Клименко Ю.В., депутат міської ради, який оголосив, що не братиме 

участі в голосуванні через наявність конфлікту інтересів. 

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

Депутат Клименко Ю.В. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення двадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 03 березня 2017 року № 52 „Про затвердження 

Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором Головного Управління 

ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 186 додається). 

 



4. СЛУХАЛИ: 

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

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

на 2017 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (19 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 № 187 додається). 

 

На засідання прибула депутат Андрейщук Р.А. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови, який проінформував про 

затвердження Програми переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення 

житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік. Повідомив, що проект Програми 

був підготовлений та поданий на розгляд сесії згідно з рекомендаціями 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, засідання якої відбулося вчора,      

24 липня. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

вчорашньому засіданні бюджетної комісії мова йшла про надання депутатам 

вичерпної інформації стосовно юридичних підстав для розробки даної 

Програми та виділення бюджетних коштів на виготовлення технічної 

документації для переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення 

багатоквартирних житлових будинків, у яких на даний час всі квартири 

приватизовані. 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував зняти дане 

питання з розгляду в зв’язку з тим, що воно не розглядалося на профільних 

комісіях. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  ПРИЙНЯТА. 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

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

управління, яка проінформувала про внесення змін до бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. Зазначила, що зміни до проекту 

рішення внесено згідно з рекомендаціями, напрацьованими на засіданні 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва. Крім того, пояснила, що є 

необхідність проведення перерозподілу планових призначень між кодами 

програмної класифікації видатків в межах виділених асигнувань по заходах з 

енергозбереження. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

що питання щодо перерозподілу планових призначень не розглядалося на 

вчорашньому засіданні комісії. У зв’язку з цим попросив надати інформацію 

стосовно вартості енергозберігаючих вікон, які планується встановити в 

закладах освіти, та результатів проведення електронних торгів у системі 

Прозоро по кожному об’єкту. 

 Шевченко М.В., виконуючий обов’язки начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка довела до відома присутніх 

інформацію про хід виконання заходів з енергозбереження в освітніх закладах 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

 В обговоренні взяли участь Хоменко О.В., Войпанюк В.К., Куча О.Є., 

Крицький М.В., Жайворонок О.Л., Горбачов О.В., депутати міської ради, 

Василенко М.В., виконуючий обов’язки начальника відділу освіти. 

 

 У зв’язку з тим, що наданої інформації було недостатньо, головуючий, 

міський голова Рябоконь О.П., доручив провідному спеціалісту з економічних 

питань відділу бухгалтерського обліку та звітності Тараненко Л.М. протягом 

півгодини надати інформацію щодо результатів електронних закупівель. 

Запропонував сесії відкласти розгляд даного питання і перейти до розгляду 

наступних. Депутат Хоменко О.В. підтримав дану пропозицію. Інші депутати 

не заперечували. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про комісію з 

надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Андрейщук Р.А., депутат міської ради, яка запропонувала прийняти 

рішення з даного питання, оскільки воно розглядалося на профільних комісіях. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Утворити комісію з надання разової грошової допомоги 

малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у складі, що додається. (Рішення № 189 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови, який проінформував про 

коригування кошторисної частини проекту „Будівництво полігона твердих 

побутових відходів для міста Пирятина Пирятинського району Полтавської 

області на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища“ (коригування). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Провести коригування кошторисної частини проекту „Будівництво 

полігона твердих побутових відходів для міста Пирятина Пирятинського 

району Полтавської області на місці існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища“ (коригування). (Рішення № 190 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про затвердження громадянам технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Войпанюк В.К., голова постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який повідомив, що дане 

питання розглядалося на засіданні комісії, рекомендовано затвердити проект 

рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. (Рішення № 191 

додається). 



10. СЛУХАЛИ:  

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про надання дозволів на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) громадянам. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозволи на розробку технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) громадянам. (Рішення № 192 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про затвердження гр.Шпурику А.П. технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва індивідуального гаража.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр. Шпурику А.П. технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0026 га для будівництва індивідуального гаража. 

(Рішення № 193 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про затвердження гр. Пороло С.В. проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити гр. Пороло С.В. проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0800 га для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 194 додається). 



13. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про надання дозволу гр.Пащину А.Ю. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності для ведення особистого селянського господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати дозвіл гр. Пащину А.Ю. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,06 для ведення особистого селянського 

господарства. (Рішення № 195 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про надання дозволу Пирятинській міській раді на 

розробку технічної із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який доповнив інформацію Стадника Є.В., зазначивши, що проект 

рішення розроблений відповідно до рекомендацій спільного засідання 

постійних комісій міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи і з питань житлово-комунального 

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

20 липня 2017 року, на якому була присутня заступник начальника управління 

капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації Яковченко Н.М. 

Комісії рекомендували зробити поділ земельної ділянки, на якій розташоване 

сміттезвалище, і паралельно проводити роботу з Полтавською обласною радою 

стосовно фінансування будівництва полігону твердих побутових відходів для 

м.Пирятин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності за межами населених пунктів в адміністративних межах 

Пирятинської міської ради площею 16,5385 га для будівництва та 



обслуговування будівель закладів побутового обслуговування на дві земельні 

ділянки площами 6,5 га та 10,5385 га. (Рішення № 196 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про надання дозволу Пирятинській міській раді на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в адміністративних межах села Заріччя 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ –  одноголосно (20 депутатів, міський голова); 

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати Пирятинській міській раді дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою шодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки площею 0,0900 га в с.Заріччя Пирятинського району Полтавської 

області для розміщення свердловини з водонапірною вежею. (Рішення № 197 

додається). 

 

16. СЛУХАЛИ в„Різному“: 

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який повідомив, що на засіданні 

профільної комісії від 23 червня 2017 року обговорювалось питання щодо 

проведення експертизи металопластикових вікон, які були встановлені в школі 

№ 4, на відповідність вимогам з енергозбереження. Поцікавився, чому до цього 

часу не проведена експертиза. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що, на його особисту думку, 

проводити таку експертизу недоцільно, бо є більш нагальні потреби, але, якщо 

депутати мають іншу думку, нехай вносять пропозицію щодо виділення коштів 

для проведення експертизи на розгляд профільної комісії. 

 

У пленарному засіданні сесії відбулася десятихвилинна перерва 

 

Під час перерви депутат Солонський С.П. залишив сесію 

 

Після перерви продовжився розгляд питання № 6 щодо внесення змін до 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

управління, яка проінформувала про внесення змін до бюджету міської  

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

 



ВИСТУПИЛИ:  

Тараненко Л.М., провідний спеціаліст з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, яка надала інформацію про результати 

проведення електронних закупівель вікон і дверей для навчальних закладів 

Пирятинської ОТГ. 

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

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, який 

запропонував затвердити проект рішення з даного питання у тій редакції, яка 

представлена розробниками на сесії. 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який підтримав дану пропозицію.  

 

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

„проти“ –     0 осіб; 

„утрималися“ –   6 осіб. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зазначила, що пункт 2 статті 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ гласить: „Рішення 

ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю 

депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим 

Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу 

сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський 

голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його 

голос“. Виходячи з цього, загальний склад ради становить 27 осіб (26 депутатів 

та міський голова), і голос міського голови враховується при встановленні 

результатів голосування. Отже, рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6. (Рішення № 188 додається). 

 

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

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради  Т.Г. Чайка  


