
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять п’ятої позачергової сесії міської ради 

сьомого скликання 

 

02 лютого 2018 року № 41 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 20 депутатів 

 

Відсутні: Клепач В.М. 

 Кривобок В.І. 

 Мірошніченко А.О. 

 Приходько В.О. 

 Шаповал Д.Г. 

 

Припинив повноваження – 1 депутат (Андрейщук Р.А.) 

 

На сесії присутні: голова Пирятинської районної ради Пазюк С.Г., 

заступник голови Пирятинської районної ради Гусак О.М., 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. 

 

 Головувала на сесії виконуючий обов’язки міського голови з питань 

діяльності ради Чайка Т.Г. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонувала обрати секретаріат у складі 

двох осіб, персонально – Щур Т.Г., Михайлюк О.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати до складу секретаріату тридцять п’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради депутатів Щур Т.Г. та Михайлюка О.В. 



Головуючий внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох 

осіб, персонально – Дубров М.Я., Куча О.Є., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати лічильну комісію тридцять п’ятої позачергової сесії міської ради 

у складі трьох депутатів – Дуброва М.Я., Кучі О.Є., Томка С.Я. 

 

Головуючий повідомила, що на розгляд пленарного засідання тридцять 

п’ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 3 питання. 

 

Порядок денний 

 

1. Про створення комунального підприємства „Пирятинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги“  

2. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

головного лікаря комунального підприємства „Пирятинський міський центр 

первинної медико-соціальної допомоги“  

3. Про звернення депутатів Пирятинської міської ради 

 

Головуючий запропонувала прийняти порядок денний за основу.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти порядок денний за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

виконкому міської ради, який повідомив, що проведення позачергової сесії 

було обумовлене невідкладністю прийняття рішень щодо утворення в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді закладу первинної 

медичної допомоги. Це питання не вирішувалося тривалий час, тому що в 

Пирятинській ОТГ немає матеріальної бази для утворення власного закладу 

охорони здоров’я. Неодноразові звернення до Пирятинської районної ради 

щодо виконання вимог Бюджетного кодексу України та передачі у власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади приміщень 

поліклініки та дитячої консультації залишилися без відповіді. Не дали 

позитивного результату дві наради у районній державній адміністрації за 



участю керівництва і депутатів міської і районної рад, на яких обговорювалося 

питання щодо спільного утримання Центру первинної медичної допомоги за 

умови передачі майна об’єднаній громаді та входження Пирятинської міської 

ради до складу співзасновників цього закладу. Враховуючи ці обставини та 

активну підтримку жителів міста, які ініціювали і провели громадські слухання 

із зазначеного питання, було видано розпорядження про скликання 

позачергової сесії. 

Куча О.Є., голова Пирятинської райдержадміністрації, депутат міської 

ради, який озвучив позицію районної державної адміністрації щодо спільного 

утримання поліклінічного відділення Пирятинською міською та районною 

радами з передачею будівлі Пирятинській міській раді. Наголосив, що тільки 

спільними зусиллями можна забезпечити якісне надання медичних послуг 

населенню міста і району в цілому та зберегти приміщення у належному стані.  

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, хто був ініціатором 

звернення до депутатів Пирятинської районної ради. 

Андрейщук Р.А., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, яка відповіла, що проект депутатського звернення був 

підготовлений за ініціативою громади, а оскільки депутати є представниками 

громади в раді, від їх імені і адресується звернення до Пирятинської районної 

ради. 

 

Головуючий запропонувала затвердити порядок денний пленарного 

засідання тридцять п’ятої позачергової сесії міської ради, який налічує               

3 питання та (за пропозицією депутата Кучі О.Є.) „Різне“, в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять п’ятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 3 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонувала 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 однієї години. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

  

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про створення комунального підприємства „Пирятинський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував включити до 

Статуту комунального підприємства пункт про заборону медичним 

працівникам вести будь–яку політичну агітацію на робочому місці. 

 Пазюк С.Г., голова Пирятинської районної ради, який запропонував 

спільно утримувати Центр первинної медичної допомоги, але з передачею 

приміщень не поспішати, залишити їх у спільній власності громад району, а 

міській раді взяти на себе оперативне управління майном. Відмову щодо 

передачі у власність територіальної громади приміщення поліклінічного 

відділення мотивував порушенням ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні“. 

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

голови Пирятинської районної ради щодо спільного утримання закладу на 

зразок Територіального центру. 

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка нагадала, що, коли вирішувалося 

питання щодо спільного утримання Територіального центу, Пирятинська міська 

рада увійшла до складу його співзасновників та отримала у власність одне з 

двох приміщень, в яких розміщений Територіальний центр. Тепер 

Пирятинській міській раді пропонується спільне утримання установи без 

передачі майна у комунальну власність об’єднаної громади. Відтак не варто 

приставати на пропозицію районної ради, необхідно утворювати власну 

установу та виконувати повноваження у сфері охорони здоров’я.  

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

виконкому міської ради, який запропонував Пирятинській районній раді згідно 

з Бюджетним кодексом України передати бюджетні установи, які розташовані 

на території Пирятинської міської об’єднаної громади, у власність цієї громади. 

Андрейщук Р.А., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, яка повідомила, що Пирятинська районна рада не є 

власником будівлі поліклінічного відділення, оскільки у Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за нею не посвідчене право власності на це 

приміщення.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –   1 особа (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ –   2 особи (Куча О.Є., Щур Т.Г.). 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Створити комунальне підприємство „Пирятинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської міської ради.  

2. Затвердити Статут комунального підприємства „Пирятинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської міської ради. 

(Рішення № 69 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ:  

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посади головного лікаря комунального підприємства „Пирятинський 

міський центр первинної медико-соціальної допомоги“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   2 (Куча О.Є., Жайворонок О.Л.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади головного 

лікаря комунального підприємства „Пирятинський міський центр первинної 

медико-соціальної допомоги“ Пирятинської міської ради. (Рішення № 70 

додається). 

 

3. СЛУХАЛИ:  

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

який проінформував про звернення депутатів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка 

наголосила, що слід визначитися з формою реалізації депутатських 

повноважень: це буде депутатське звернення чи депутатський запит. Якщо 

депутатський запит, рада приймає рішення про його підтримку та направляє 

відповідному органу, якому він адресований. Відповідно до Закону України 

„Про статус депутатів місцевих рад“ орган або посадова особа, до яких 

звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати 

офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді. 

 Хоменко О.В., депутат міської ради, який запропонував направити до 

Пирятинської районної ради депутатський запит. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  18 депутатів; 

 „проти“ –   0 осіб; 

 „утрималися“ –   2 (Солонський О.М., Жайворонок О.Л.). 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Схвалити депутатський запит депутатів Пирятинської міської ради до 

Пирятинської районної ради щодо необхідності якнайшвидшої передачі 

будівель Центру первинної медичної допомоги у власність Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. (Рішення № 71 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який, посилаючись на протокол 

тридцять першої сесії міської ради сьомого скликання від 01 грудня 2017 року    

№ 37, зазначив, що заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варава М.В. надав присутнім таку інформацію: „За попередньою 

оцінкою, вартість будівництва паливного складу для зберігання брикетів 

Полтавського обласного комунального виробничо-комерційного підприємства 

„Полтавапаливо“ становила 18 мільйонів гривень. Будівництво складу 

проводилося без заключення угоди з міською радою щодо сплати внеску на 

розвиток інфраструктури міста, в результаті чого бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади втратив близько 1 мільйона гривень“. Запропонував 

Вараві М.В. вивчити це питання, оскільки вартість будівництва паливного 

складу і, відповідно, сума внеску на розвиток інфраструктури вказана невірно, і 

на наступній сесії міської ради подати достовірну інформацію та вибачитися за 

безпідставне звинувачення посадових осіб Пирятинської райдержадміністрації. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки міського голови 

з питань діяльності ради Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст з питань 

організаційної роботи ради А.В. Герасименко 


