
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять восьмої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

07 вересня 2017 року № 34 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії: 

на початок засідання – 14 депутатів; 

на кінець засідання    – 17 депутатів. 

 

Відсутні: Андрейщук Р.А. 

 Гудзь В.І. 

 Клепач В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Кривобок В.І. 

 Скочко О.М. 

 Солонський С.П. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 

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 Солонський О.М.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Щур Т.Г. та Бурий М.С. 

 

До початку голосування на сесію прибули депутати Крицький М.В., 

Пишненко М.Ф., Якименко А.В. 

 



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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату двадцять восьмої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Щур Т.Г. та Бурого М.С. 

 

Депутат Жайворонок О.Л. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Приходько В.О. та Хоменко О.В.  

 

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

„проти“ –    0 осіб; 

„утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію двадцять восьмої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох осіб, персонально – Дуброва М.Я., Приходька В.О. та               

Хоменка О.В. 

 

На розгляд пленарного засідання двадцять восьмої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 14 питань, які були 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади Пирятина та в засобах 

масової інформації, обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та підприємництва, з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи та на зведеному засіданні постійних комісій 

Пирятинської міської ради, що проходили 06 вересня 2017 року. Таким чином, 

сформовано проект порядку денного, який налічує 14 питань та, відповідно до 

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

 

Порядок денний: 

 

1. Про заключення договору суперфіцію 

2. Про умови передачі міжбюджетного трансферту 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми переведення на 

індивідуальне (поквартирне) опалення житлових будинків міста Пирятин на 

2017 рік 

4. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вуличного 

освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік  

5. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми „Облаштування місця 

відпочинку на річці Удай“ 



7. Про внесення змін та доповнень до Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2017 рік 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік 

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

громади на 2017 рік 

10. Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 179 „Про затвердження 

Положення про тендерний комітет Пирятинської міської ради“ 

11. Про передачу витрат з реконструкції частини гуртожитку, 

розташованого за адресою: м. Пирятин, площа Героїв Майдану, 2, що перебуває 

у власності територіальної громади  

12. Про передачу Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 6 майнових комплексів та майна 

13. Про визначення розпорядника бюджетних коштів ІІІ ступеня 

14. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади спеціалізованої 

техніки 

15. Різне 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

що із 14 питань, які виносяться на розгляд на двадцять восьмої позачергової 

сесії міської ради, на сайті розміщено тільки вісім проектів рішень і не всі 

питання були попередньо розглянуті на постійній комісії з питань  планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, що 

суперечить Положенню про постійні комісії Пирятинської міської ради та 

Регламенту роботи Ради. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка пояснила, що засідання постійної 

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

розвитку та підприємництва планувалося провести 06 вересня, о 14 годині, а 

після нього – зведене засідання постійних комісій. Однак на засіданні 

погоджувальної ради, яке відбулося 04 вересня, голова постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг Хоменко О.В. запропонував провести 

засідання комісій з питань  планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва та з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи разом із засіданням 

зведених постійних комісій Пирятинської міської ради. Свою пропозицію він 

мотивував тим, що, по-перше, на розгляд виносяться в основному бюджетні 

питання і, по-друге, відсутністю часу для проведення окремих засідань. У 

зв’язку з тим, що Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та 

Регламентом Пирятинської міської ради передбачені особливі умови щодо 



підготовки та проведення позачергової сесії, ця пропозиція була одноголосно 

підтримана всіма присутніми депутатами.  

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який зазначив, що відповідно до 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ та Регламенту 

Пирятинської міської ради матеріали до позачергової сесії видаються 

депутатам Ради при реєстрації, тобто у виняткових випадках питання може 

розглядатися на сесії без попереднього обговорення на постійній комісії. 

 

 Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив перерву в засіданні 

двадцять восьмої позачергової сесії міської ради для проведення засідання 

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

економічного розвитку та підприємництва. 

 

 Після проведення засідання постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

двадцять восьма позачергова сесія міської ради продовжила свою роботу в 

складі 17 депутатів. 

 

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

порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (17 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 

восьмої позачергової сесії міської ради, який налічує 14 питань та „Різне“, в 

цілому. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять восьмої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 14 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 (17 депутатів, міський голова); 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про заключення договору суперфіцію.  

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Заключити договір суперфіцію на земельну ділянку комунальної 

власності площею 6,50 га (кадастровий номер 5323810100:00:046:0012) за 

межами населених пунктів в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради з Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-

комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації для 

будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин Пирятинського 

району Полтавської області на місці існуючого невпорядкованого 

сміттєзвалища строком на 3 роки. (Рішення № 223 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

умови передачі міжбюджетного трансферту. Повідомила, що трансферт в 

розмірі 3100,1 тис. грн передається обласному бюджету Полтавської області 

для будівництва полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин 

Пирятинського району на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати міжбюджетний трансферт в розмірі 3100,1 тис. грн у вигляді 

іншої субвенції обласному бюджету Полтавської області (розпорядником 

коштів визначено Департамент будівництва, містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної 



адміністрації) на умовах співфінансування 50% на 50% для будівництва 

полігону твердих побутових відходів в м.Пирятин Пирятинського району на 

місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища з подальшою обов’язковою 

передачею об’єкта будівництва у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, після завершення 

будівельних робіт. (Рішення № 224 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми 

переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення житлових будинків міста 

Пирятин на 2017 рік. Пояснив, що зміни вносяться в зв’язку із включенням до 

переліку заходів Програми проведення реконструкції зовнішньої мережі 

газопостачання житлових будинків № 62 та № 64 по вул.Європейській. 

Фінансування цих заходів буде проводитися в межах виділених асигнувань. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 08 серпня 2017 року № 198 „Про 

затвердження Програми переведення на індивідуальне (поквартирне) опалення 

житлових будинків міста Пирятин на 2017 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції. (Рішення № 225 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік. Пояснив, що перелік вулиць, де у 2017 році буде 

проводитися вуличне освітлення, доповнено вулицею с.Заріччя Пирятинського 

району. Роботи буде виконано в межах затвердженого фінансування. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни та доповнення до рішення двадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання (друге засідання) від 03 березня 2017 року      

№ 49 „Про затвердження Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 226 додається). 



5. СЛУХАЛИ: 

 Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми утримання служби благоустрою 

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

вносяться в зв’язку з перенесенням коштів в сумі 400,0 тис. грн з капітального 

на поточний ремонт вуличного освітлення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (17 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. 

(Рішення № 227 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми „Облаштування місця відпочинку на 

річці Удай“. Пояснила, що зміни стосуються формулювання заходів Програми 

без виділення додаткових коштів. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять третьої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 31 травня 2017 року № 115 „Про 

затвердження Програми „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“, 

виклавши Програму в новій редакції. (Рішення № 228 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму Пирятинської 

міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

культурно-мистецьких заходів на 2017 рік. Пояснила, що, крім обговорених 

раніше змін, до переліку заходів Програми включається концертна програма до 

Дня міста, що передбачає витрату коштів в сумі 36,0 тис. грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (17 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 № 325 „Про 

затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2017 рік“, виклавши 

Програму в новій редакції. (Рішення № 229 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми соціального захисту населення на 2017 рік. Пояснила, що змінами 

пропонується виділити кошти в сумі 7 тис. грн гр.Миць О.І. для усунення 

наслідків пожежі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  одноголосно (17 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. (Рішення № 230 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на      

2017 рік з урахуванням рекомендацій постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, 

засідання якої відбулися 06 та 07 вересня 2017 року, та рекомендацій зведених 

постійних комісій Пирятинської міської ради від 06 вересня 2017 року. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2017 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення № 231 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

дванадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 липня 

2016 року № 179 „Про затвердження Положення про тендерний комітет 

Пирятинської міської ради“.  



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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 2 рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 179 „Про затвердження 

Положення про тендерний комітет Пирятинської міської ради“, виклавши склад 

тендерного комітету Пирятинської міської ради у новій редакції, що додається. 

(Рішення № 232 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу витрат з 

реконструкції частини гуртожитку, розташованого за адресою: м. Пирятин, 

площа Героїв Майдану, 2, що перебуває у власності територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати витрати з реконструкції частини гуртожитку, що перебуває у 

власності територіальної громади, м. Пирятин, площа Героїв Майдану, 2, для 

облаштування приміщення та розміщення в ньому Центру надання 

адміністративних послуг загальною балансовою вартістю 1786533,60 грн (один 

мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч п’ятсот тридцять три гривні 60 коп.) на 

баланс комунального підприємства „Каштан“. (Рішення № 233 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу Опорному закладу 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 майнових комплексів 

та майна. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Передати безоплатно з балансу Пирятинської міської ради на баланс  

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області майнові комплекси та майно. 

(Рішення № 234 додається). 

 



13. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про визначення розпорядника 

бюджетних коштів ІІІ ступеня. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити розпорядником бюджетних коштів (бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади) третього ступеня Опорний заклад 

Пирятинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 23543944). (Рішення № 235 додається).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про надання згоди на прийняття у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

спеціалізованої техніки. Повідомив, що за рахунок коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області та коштів міської 

ради (50% на 50%) було придбано новий автомобіль мулососний об’ємом 6м
3
 

для потреб Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Надати згоду на прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади спеціалізованої комунальної техніки для 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, а саме: автомобіля 

мулососного об’ємом 6м
3
 з додатковим обладнанням – відвалом. (Рішення       

№ 236 додається).  

 

15. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який поцікавився термінами 

завершення робіт з облаштування басейну Пирятинського ліцею. 

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

міської ради, який пояснив, що проведення робіт з реконструкції 

(технологічного забезпечення зворотного водопостачання) басейну 

Пирятинського ліцею затрималось у зв’язку з виявленням та усуненням 

помилки в експертних висновках, яка виникла у зв’язку зі зміною 

законодавства. 



 Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка повідомила про попередню 

домовленість із заступником голови Білозірської селищної ради про приїзд 

делегації Пирятинської міської ради для обміну досвідом. В ході розмови 

узгодили дату поїздки та представників делегації від депутатів міської ради.  

 Йощенка В.М., депутата міської ради, який нагадав про депутатське 

звернення щодо відновлення автобусного маршруту по вулиці Гагаріна в 

м.Пирятин. 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який повідомив, що даний маршрут два рази був 

виставлений на конкурс для визначення перевізника, але жоден з перевізників 

не взяв участі в ньому. Міська рада буде втретє виставляти на конкурс цей 

маршрут. Питання про відшкодування частини коштів перевізнику для 

покриття нерентабельності тарифу за рахунок угоди з соціального партнерства 

потребує додаткового вивчення. 

 Рябоконя О.П., міський голова, який зауважив, що на це можна 

погодитися за умови, якщо ТОВ „ПКЗ-АГРО“ буде співпрацювати 

безпосередньо з перевізником, без погодження міської ради щодо покриття 

збитків приватним підприємцям. 

 Буряка А.А., громадського активіста, який нагадав, що рішеннями 

дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від                       

23 грудня 2016 року та двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 31 травня 2017 року були підтримані шість електронних 

петицій, але роботи по питаннях, порушених у електронних петиціях, до цього 

часу не виконані, зокрема, облаштування пам’ятного знаку, „лежачих 

поліцейських“ біля навчальних закладів, громадського туалету, дошок 

оголошень по місту та світлофора на перехресті вулиць Європейська та 

Абаканська.  

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

міської ради, який зазначив, що прийнятими змінами до бюджету, відповідно 

до рішення виконавчого комітету міської ради, передбачено виділення коштів 

на встановлення „лежачих поліцейських“ на перехресті вулиць Європейська та 

Абаканська. Вирішення питання щодо відкриття громадського туалету 

затримується, оскільки забудовнику потрібно здійснити поділ земельної 

ділянки, виокремивши ту частину, на якій знаходиться громадський туалет, і 

тільки після цього передати його у власність Пирятинської міської об’єднаної 

громади. Також пояснив, що відповідальність за встановлення дошок 

оголошень по місту покладено на комунальне підприємство „Каштан“. 

 

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

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 
 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


