
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок першої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

24 липня 2018 року № 48 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 17 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Гудзь В.І. 

 Кривобок В.І. 

 Михайлюк О.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Солонський О.М. 

 Хоменко О.В. 

 Шаповал Д.Г. 

 Якименко А.В. 

 

 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 Крицький М.В.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Мірошніченко А.О., 

Приходько В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –   16 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 Депутат Клименко Ю.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Йощенко В.М., Солонський С.П., Скочко О.М. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий проінформував, що на розгляд пленарного засідання сорок 

першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 12 питань. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної 

громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 23 та 

24 липня. Таким чином, сформовано проект порядку денного, який налічує     

12 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких 

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 149 „Про 

призначення позачергових місцевих виборів старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району“  

2. 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“ 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної 

культури і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік 

4. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення на  

2018 рік 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік 

6. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку пріоритетних 

видів спорту на 2018 рік 

7. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2018 рік 

8. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2019 роки 

9. Про передачу медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf


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

громади на 2018 рік 

11. Про передачу Опорному закладу Пирятинській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

теплогенераторної 

12. Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади із приватної власності об’єкту нерухомого 

майна 

13. 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.  

 

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

виконкому міської ради, запропонувала включити до порядку денного питання 

„Про внесення змін до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинською центральною районною лікарнею на 2018 рік“ в зв’язку з 

необхідністю спрямування коштів на придбання антирабічної вакцини. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний сорок першої позачергової сесії міської ради, 

який налічує 13 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 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: 

 Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про внесення змін до рішення тридцять 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06 червня   

2018 року № 149 „Про призначення позачергових місцевих виборів старости 

села Калинів Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинського району“.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 149 „Про 

призначення позачергових місцевих виборів старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району“, виклавши його в наступній редакції: 

„1. Призначити позачергові місцеві вибори старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району на 23 вересня 2018 року.“ (Рішення № 233 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, 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“. 

Пояснила, що підставою для внесення змін до Програми є розпорядження 

голови Полтавської обласної державної адміністрації від 04 липня 2018 року  

№ 575 „Про розподіл у 2018 році коштів Фонду розвитку територій області“, 

відповідно до якого Пирятинську міську об’єднану територіальну громаду 

включено до переліку обʼєктів, які будуть реалізовані в 2018 році. Для 

облаштування спортивного майданчика на о.Масальський Пирятинській ОТГ 

виділено 135,16 тис.грн.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чому до цього часу не 

обгороджені бордюрами площадки під дитячими майданчиками, які були 

встановлені за кошти Фонду розвитку територій області в 2017 році. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що минулого року на 



території міста було встановлено шість майданчиків. На сходках та засіданнях 

постійних комісій міської ради було вирішено, що виконання робіт з 

облаштування площадок візьмуть на себе ініціативні групи з числа жителів тих 

мікрорайонів, де встановлені спортивні майданчики. Комунальному 

підприємству „Каштан“ було виділено кошти в сумі 100,0 тис.грн на придбання 

матеріалів для облаштування площадок. Проте тільки одна ініціативна група з 

вулиці Аврущенка виконала свої зобов’язання: отримала матеріали і власними 

силами облаштувала належним чином площадку під майданчиком: встановила 

бордюри та зробила висипку щебенем. На даний час придбані матеріали 

зберігаються у КП „Каштан“. Їх можна отримати і завершити облаштування 

площадок. Також проінформував присутніх про напрацювання щодо 

використання коштів Фонду розвитку територій області у 2018 році. По деяких 

позиціях, а саме: відновлення штучного покриття на футбольному, 

волейбольному та баскетбольному майданчиках центрального стадіону 

„Ювілейний“ – з депутатом обласної ради Близнюком І.Ф., який був 

ознайомлений з побажаннями молоді, досягнуто порозуміння. Відкритою 

залишається позиція щодо облаштування майданчика для скейтбордингу в 

м.Пирятин. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни та доповнення 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, що додається. (Рішення № 234 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської 

організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ на 

2018 рік.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 45 



,,Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік“, виклавши Програму в 

новій редакції, що додається. (Рішення № 235 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік. Пояснила, що зміни стосуються виділення коштів на 

усунення наслідків пожежі гр.Міщенко В.В. в розмірі 10,0 тис.грн. в межах 

затвердженого кошторису Програми. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  17 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 № 236 

додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми 

соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, які проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на 

2018 рік. Зазначила, що змінами передбачено збільшення видатків для надання 

одноразової матеріальної допомоги в розмірі 3,0 тис.грн. на поховання 

непрацюючим учасникам антитерористичної операції, які не досягли 

пенсійного віку, виділення коштів на санаторно-курортне оздоровлення членів 

сім’ї загиблого учасника антитерористичної операції в сумі 21,0 тис.грн та 

забезпечення участі сімей учасників антитерористичної операції в 

етнофестивалі ,,Зберемося, Роде!“ в м.Полтава в сумі 5,5 тис.грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 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 № 332 

,,Про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх 



сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2018 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 237 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради, яка проінформувала про внесення змін та 

доповнень до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2018 рік. 

Зазначила, що зміни вносяться в межах затвердженого кошторису Програми у 

звʼязку з необхідністю проведення навчально-тренувальних зборів по 

підготовці до участі в чемпіонатах області та України з футболу учнів 

Пирятинської ДЮСШ. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 44 

,,Про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на          

2018 рік“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 238 

додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Ткаченко Н.В., економіста комунального підприємства „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2018 рік. Повідомила, що змінами передбачено збільшення видатків на оплату 

послуг з утримання зелених насаджень, поводження з твердими побутовими 

відходами, утримання доріг, технічного обслуговування дорожньої 

інфраструктури за рахунок перерозподілу планових призначень в межах 

виділених асигнувань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який запитав, чи буде 

проводитися висипка щебенем вулиць, де було здійснено грейдерування і де 

після дощів утворилися ями. 

 Скочко В.І., директор КП „Каштан“, який повідомив, що на даний час 

проводиться процедура електронних закупівель щебеню на суму 198,0 тис.грн 

для висипки вулиць. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який рекомендував керівникові 

підприємства після завершення зазначеної процедури прискорити виконання 

робіт з поточного ремонту доріг міста. 

 



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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 337 „Про 

затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“, виклавши Програму у новій 

редакції, що додається. (Рішення № 239 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

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

розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017-2019 роки. Пояснив, що це питання пов’язане з 

попереднім. Зміна відповідального виконавця по такому заходу, як придбання 

тротуарної плитки на суму 198,0 тис.грн, призвела до збільшення обсягу 

фінансування Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки та, 

відповідно, зменшення фінансування Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни та доповнення до пункту 1 рішення другого пленарного 

засідання двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від           

03 березня 2017 року № 48 „Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 

на 2017-2019 роки“, виклавши Програму в новій редакції, що додається. 

(Рішення № 240 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління Пирятинської міської 

ради, яка проінформувала про передачу медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам. Повідомила, що в першому кварталі до 

районного бюджету передано субвенцію з бюджету Пирятинської міської ОТГ 

в повному обсязі. Ці кошти були використані не тільки на обслуговування 

жителів Пирятинської ОТГ, а й на оплату праці медичним працівникам району. 

Ця інформація надана Пирятинським Центром первинної медичної допомоги у 

відповідь на запит міської ради. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П., міський голова, який наголосив, що кошти державної 

субвенції потрібно використовувати за цільовим призначенням – для надання 

послуг населенню Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Цільові кошти, які не будуть використані Центром первинної медичної 

допомоги, повертаються до бюджету міської ОТГ і можуть бути використані 

для надання вторинної медичної допомоги жителям об’єднаної громади 

 Куча О.Є.. депутат міської ради, який запропонував прискорити 

виконання рішення сорокової сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання щодо передачі Пирятинському Центру первинної медичної 

допомоги комп’ютерної техніки та багатофункціональних пристроїв. 

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що рішення буде виконано 

вже найближчими днями, та наголосив, що Пирятинська районна рада, яка 

створила комунальне підприємство „Пирятинський центр первинної медичної 

допомоги Пирятинської районної ради“, в свою чергу, повинна забезпечити 

належні умови для надання первинної медичної допомоги жителям об’єднаної 

громади. 

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

виконкому міської ради, яка повідомила, що питання про умови надання 

медичних послуг комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної 

медичної допомоги Пирятинської районної ради“ вже порушувалося на 

засіданні виконавчого комітету міської ради. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Передати медичну субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету 

Пирятинського району на утримання (оплата поточних видатків, крім видатків 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) працівників Пирятинського 

Центру первинної медичної допомоги, що працюють у закладах охорони 

здоров’я на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

виключно в обсязі, необхідному для надання послуг первинної медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

третьому кварталі 2018 року в сумі 1 162,0 тис. грн. 

 2. У разі невикористання в повному обсязі коштів, визначених в пункті 1 

даного рішення, обсяг цільових коштів, не використаних станом на 01 жовтня 

2018 року Пирятинським Центром первинної медичної допомоги, який уклав 

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій для первинної медичної допомоги, повертається в бюджет 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та може бути 

використаний для надання вторинної медичної допомоги населенню 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням 

цільового призначення медичної субвенції. (Рішення № 241додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління Пирятинської міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 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, 6. (Рішення № 242 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про передачу Опорному закладу 

Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області теплогенераторної. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради на баланс Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 

теплогенераторну, розташовану за адресою: вул.Центральна, 5, 

с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області. (Рішення № 243 

додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про прийняття у комунальну власність 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади із приватної власності 

об’єкту нерухомого майна, а саме: громадської вбиральні.  

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

Прийняти із приватної власності громадянки Повшедної Оксани 

Павлівни у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, будівлю 

громадської вбиральні, розташованої за адресою: вул.Соборна, 25/1, 

м.Пирятин, Полтавська обл. (Рішення № 244 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

„Забезпечення надання медичної допомоги жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Пирятинською центральною районною 

лікарнею на 2018 рік“. 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Внести зміни до пункту 1 рішення тридцять дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 06 червня 2018 року № 166 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинською 

центральною районною лікарнею на 2018 рік“, виклавши Програму в новій 

редакції, що додається. (Рішення № 245 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ у „Різному“: 

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який поцікавився результатами 

розгляду депутатського запиту щодо подальшого функціонування 

територіального сервісного центру № 5347 регіонального сервісного центру 

МВС у Полтавській області. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який повідомив, що від усіх установ, 

куди був направлений депутатський запит: регіонального сервісного центру 

МВС у Полтавській області, головного сервісного центру МВС України та 

Полтавської обласної державної адміністрації, надійшли відповіді. Дав 

доручення секретарю міської ради Чайці Т.Г. направити ці відповіді на 

електронну пошту всім депутатам Пирятинської міської ради для 

ознайомлення.  

 Кучу О.Є., депутата міської ради, який сказав, що підставою для закриття 

Пирятинського територіального сервісного центру № 5347 є відсутність 

приміщення, яке б відповідало новим стандартам. Тому треба визначитися з 

приміщенням, створити в ньому належні умови згідно з новими стандартами, 

після чого з обласним керівництвом можна буде говорити про відновлення 

діяльності територіального сервісного центру в Пирятині. Таким шляхом 

пішли в Гадячі та інших громадах області. 



Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який сказав, що Пирятинський 

районний фонд „Безпека дорожнього руху“ не має документів, які б 

посвідчували право власності на будівлю, розташовану за адресою: 

вул.Січових Стрільцв, 235, де розміщений Пирятинський територіальний 

сервісний центр № 5347. У приватній розмові колишній керівник 

Пирятинського МРЕВ ДАІ, член правління фонду Кузьменко А.І. висловив 

готовність передати будівлю у власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. Для проведення ремонтних робіт необхідно залучити 

ресурси сусідніх районів, які, на його думку, також зацікавлені у збереженні 

сервісного центру в Пирятині. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що рішення про закриття 

територіального сервісного центру в Пирятині приймалося на рівні 

Полтавської обласної державної адміністрації, тому приватні розмови стосовно 

цієї проблеми результату не дають. Відтак запропонував перевести її розгляд в 

офіційну площину: одразу після сесії, протягом найближчих днів, провести 

засідання профільних комісій, обговорити питання, напрацювати шляхи його 

вирішення. 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який сказав, що хоче бути присутнім на 

цьому засіданні, та запропонував запросити всіх депутатів, які зацікавлені у 

вирішенні даної проблеми. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка повідомила, що 26 липня 

заплановано засідання постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи. Запропонувала 

депутатові міської ради Дуброву М.Я., заступнику голови постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг, провести спільне засідання двох комісій, 

на якому розглянути питання щодо збереження територіального сервісного 

центру в Пирятині. На засідання запросити членів правління Пирятинського 

районного фонду „Безпека дорожнього руху“ Шаповала М.Г. та Кузьменка А.І. 

для обговорення можливості передачі будівлі, у якій розміщено сервісний 

центр, у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М,В. підготувати всі 

небхідні матеріали для розгляду даного питання на засіданні постійних комісій. 

 Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який запропонував направити 

депутатське звернення щодо збереження Пирятинського територіального 

сервісного центру № 5347 міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



СЛУХАЛИ: 

 Йощенка В.М., голову постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який проінформував, що в останньому номері газети „Місто 

плюс“ була розміщена стаття під заголовком „Громадський активіст“, яка 

містить неправдиву інформація про те, що Пирятинська міська рада виділила 

кошти в сумі 280,0 тис. грн на встановлення вікон у гуртожитку військової 

частини в м.Пирятин, ці кошти витрачені, а нових вікон немає. Спростував цю 

інформацію, зазначивши, що Програма підтримки військової частини А1499 в 

м.Пирятин Полтавської області на 2017 рік була затверджена рішенням 

тридцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

13 листопада 2017 року № 284. Відповідальними виконавцями Програми було 

визначено військову частину та фінансове управління Пирятинської міської 

ради в частині передачі коштів до державного бюджету. Враховуючи ті 

обставини, що наближався кінець року і була велика вірогідність, що кошти в 

сумі 280,0 тис.грн не будуть освоєні, військова частина відмовилася від них. 

Тому Програму було затверджено без фінансування. Оскільки інформація, 

розміщена в газеті, дискредитує як депутата, голову постійної комісії міської 

ради, так і Пирятинську міську раду в цілому, запропонував розглянути 

питання щодо розміщення неправдивої інформації на засіданні постійної 

комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

ЗМІ за участю редактора видання та громадського активіста, який написав цю 

статтю. 

 Бурого М.С., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

обмеження чи повної заборони руху автотранспорту на відрізку вулиці 

Європейська від міського відділення поштового зв’язку до пам’ятника Василю 

Ремеслу. 

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

міської ради, який проінформував, що виконавчим комітетом міської ради 

прийнято рішення щодо облаштування на цьому відрізку вулиці „лежачих 

поліцейських“. Питання щодо можливості обмеження чи повної заборони руху 

буде розглянуто на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху при виконкомі 

міської ради, яке заплановано на 25 липня. 

 Рябоконя О.П., міського голову, який проінформував, що Пирятинською 

міської радою спільно з Пирятинською районною державною адміністрацією 

був направлений лист до Полтавської обласної державної адміністрації, 

Полтавського облавтодору та державного підприємства „Агентство місцевих 

доріг Полтавської області“ стосовно ремонту доріг обласного підпорядкування, 

розташованих на території Пирятинського району, зокрема, дороги від 

м.Пирятин до с.Високе, у 2018 році. Є інформація, що в інших районах області 

ремонт доріг обласного підпорядкування йде повним ходом. У нашому районі 

такі роботи на даний час не проводяться. 

 Кучу О.Є., голову Пирятинської райдержадміністрації, який повідомив, 

що за рахунок державного бюджету у 2018 році заплановано відремонтувати 

дорогу Пирятин-Високе-Каплинці-Харківці. 



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

міської ради, який повідомив, що ТОВ „Будівельна компанія „СТАРТ-

ІНВЕСТ“, яке відповідно до договору, укладеного з державним підприємством 

„Агентство місцевих доріг Полтавської області“, є генеральним підрядником з 

виконання ямкового ремонту та утримання автошляхів на території 

Пирятинського району, звернулося до міської ради з пропозицією розглянути 

можливість додаткового фінансування ремонту доріг районного та обласного 

підпорядкування з місцевого та районного бюджетів.  
 Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що просив би долучитися 

до вирішення цього питання районну державну адміністрацію, як орган, який 

представляє державну владу. Пирятинська міська рада взяла на себе 

відповідальність щодо утримання дороги обласного значення до с.Рівне, 

оскільки це село входить до складу Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


