
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок третьої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

09 жовтня 2018 року № 50 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 18 депутатів 

 

Відсутні: Драло І.Г. 

 Бурий М.С. 

 Кривобок В.І. 

 Клименко Ю.В. 

 Клепач В.М. 

 Пишненко М.Ф. 

 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 головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Михайлюк О.В.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Войпанюк В.К., Гудзь В.І. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



 Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Михайлюк О.В., Приходько В.О.,                

Солонський С.П.. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд пленарного засідання сорок 

третьої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 2 питання. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної 

громади, обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій міської 

ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту і з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва, яке відбулося 09 жовтня, перед 

початком пленарного засідання сесії. 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 Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

 2. Про внесення змін до бюджету міської обʼєднаної територіальної 

громади на 2018 рік 

 3. Різне 

 

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

порядок денний за основу.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.  

 

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 сорок третьої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 2 питання та „Різне“, в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний сорок третьої 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 30 хвилин без перерви.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

соціального захисту населення на 2018 рік. Повідомила, що зміни вносяться у 

звʼязку з отриманням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для 

придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа в розмірі 624,993 тис.грн, 

а також на підставі заяви гр.Московченко І.Г., яка просить надати матеріальну 

допомогу для усунення наслідків пожежі. Відповідно до акту про пожежу від 

08.10.2018, підписаного провідним інспектором Пирятинського РС ГУ ДСНС 

України у Полтавській області Ковальчуком В.І., причиною пожежі 

найімовірніше було занесення стороннього джерела запалювання до прибудови 

будинку. Внаслідок пожежі родина, у якій виховується троє малолітніх дітей, 

зазнала значних матеріальних збитків.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Горбачов О.В., голова постійної комісії міської ради з питань освіти, 

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

який повідомив, що постійні комісії міської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту і з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва рекомендували надати матеріальну допомогу гр.Московченко 

І.Г. в розмірі 14,0 тис.грн. для усунення наслідків пожежі. 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував підтримати пропозицію профільних постійних комісій міської 

ради. 



Хоменко О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запитав, за яким принципом будуть надані 

квартири дітям-сиротам. 

Кабушка Ю.В., директор Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка проінформувала, що на квартирному 

обліку при виконавчому комітеті міської ради стоїть четверо дітей-сиріт, які 

підпадають під державну програму, відповідно до якої надійшла субвенція із 

державного бюджету місцевим бюджетам. Квартири отримають двоє дітей-

сиріт, які стоять на черзі першими. 

 

Під час обговорення питання на засідання прибула та зареєструвалась 

депутат Щур Т.Г. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 329 

„Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2018 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 289 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до бюджету міської обʼєднаної 

територіальної громади на 2018 рік. Повідомила, що зміни вносяться у звʼязку з 

отриманням коштів cубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей сиріт, осіб з їх числа. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на  

2018 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення № 290 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Солонського О.М., депутата міської ради, який повідомив, що  5-6 жовтня 

у с.Олефірівка Миргородського району проходив чемпіонат Полтавської 

області з пішохідного туризму серед депутатів рад усіх рівнів. У перший день 



змагань команда депутатів Пирятинської міської ради у складі Миколи Бурого, 

Владислава Йощенка, Аліни Мірошніченко та Олега Солонського виборола 

почесне друге місце на дистанції „Смуга перешкод“, поступившись команді 

Зіньківського району. Грамоту і почесний Кубок депутат передав на зберігання 

секретарю міської ради. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив сорок третю 

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


