
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять восьмої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

15 травня 2018 року № 45 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 25 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 

На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради, староста, 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 Пишненко М.Ф.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Щур Т.Г., Скочко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Скочко О.М.). 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб: Войпанюка В.К., Горбачова О.В., Михайлюка О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  24 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 



Головуючий проінформував, що на розгляд тридцять восьмої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься     

2 питання, які сьогодні були обговорені на засіданнях профільних комісій. 

Комісії рекомендували винести ці питання на затвердження сесії міської ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік 

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

громади на 2018 рік 

 

 Головуючий запропонував затвердити запропонований порядок денний 

тридцять восьмої позачергової сесії міської ради в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 (Якименко А.В.). 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

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 хв. без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  24  депутати, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень 

до Програми соціального захисту населення на 2018 рік. Зазначила, що змінами 

пропонується виділити кошти в сумі 100 тис.грн для надання матеріальної 

допомоги на лікування Литвиненко Анні Олександрівні, яка постраждала 

внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, (отримувач коштів – батько дитини 

Литвиненко Олександр Миколайович). 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що постійна комісія з 

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

соціального захисту на своєму засіданні запропонувала доповнити проект 

рішення таким пунктом: „Звернутися до Полтавської обласної ради щодо 

включення Литвиненко Анни Олександрівни, в разі потреби, до пільгової черги 

на протезування суглобів позачергово“. 

Гамсахурдія С.М., голова батьківського комітету Пирятинської зош         

І-ІІІ ступенів № 4, яка подякувала Пирятинській міській раді за допомогу Анні 

Литвиненко і запитала, як буде здійснюватися перерахунок коштів батькові 

дитини. 

Цюра І.О., начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка надала відповідь, що кошти будуть перераховані 

на картковий рахунок у ПриватБанку, і пояснила, як вони будуть 

використовуватися. 

Хоменко О.В., голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

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

запропонував, з метою посилення контролю за надходженням та 

використанням коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

покласти контроль за виконанням рішення на дві постійні комісії міської ради: 

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

соціального захисту (Горбачов О.В.)  і з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував долучити до 

здійснення контролю за виконанням рішення представника громадськості – 

голову батьківського комітету Гамсахурдія С.М., кординацію цієї роботи 

доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Андрейщук Р.А. та начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюрі І.О., зазначивши це у протоколі сесії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  25 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

На сесію прибув та брав участь в голосуванні депутат Крицький М.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни та доповнення до пункту 1 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. (Рішення № 147 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

запропонувала зняти з розгляду друге питання порядку денного „Про внесення 



змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“; для 

надання матеріальної допомоги на лікування Литвиненко Анни Олександрівни 

використати кошти, які були виділені на реалізацію заходів Програми 

соціального захисту населення на 2018 рік; на черговій сесії міської ради 

дофінансувати зазначену Програму на суму 100,0 тис.грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  25 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Куча О.Є. запропонував секретарю міської ради 

Чайці Т.Г. після закінчення сесії організувати збір коштів на лікування 

Литвиненко Анни Олександрівни. 

Мірошніченко А.О., депутат міської ради, яка повідомила, що з метою 

збору коштів на лікування хворої дівчинки у залі встановлено скриньку. 

Сьогодні ввечері зібрані кошти буде передано родині дівчинки. 

 

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

позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


