
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесят третьої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

13 грудня 2019 року № 70 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на пленарному засіданні – 16 депутатів. 

 

Відсутні: Бурий  М.С. 

 Войпанюк В.К. 

 Горбачов О.В. 

 Клепач В.М. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 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 головуючим запропоновано обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Солонський С.П.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Щур Т.Г., Кривобок В.І. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Драло І.Г., Клименко Ю.В., Солонський С.П. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Перед розглядом питань порядку денного присутні привітали з днем 

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

 

Головуючий проінформував, що на розгляд шістдесят третьої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься          

2 питання. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 12 та                      

13 грудня 2019 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, 

який налічує 2 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до Програми „Забезпечення надання медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 

2019 рік“  

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

громади на 2019 рік  

3. Різне 

 

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

порядок денний за основу. 

 

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

„проти“ –  0 осіб; 

„утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний шістдесят третьої позачергової сесії міської 

ради, який налічує 2 питання та „Різне“. 

 

Головуючим запропоновано такий регламент роботи сесії: 
 

інформація по питаннях порядку денного  - до 5 хв. 

для виступів в обговоренні - до 3 хв. 

питання-відповіді  - в межах 1-2 хв. 

 

В цілому роботу сесії провести упродовж 40 хвилин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми „Забезпечення надання 

медичної допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ на 2019 рік“. Повідомила, що змінами пропонується доповнити 

Програму заходом „Придбання комп’ютерів, ноутбуків“ та спрямувати на його 

виконання кошти в сумі 44,0 тис. грн, які не використано в ході придбання 

службового житла для лікарів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  15 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Щур Т.Г. не брала участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення п’ятдесят першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 137 „Про 

затвердження Програми „Забезпечення надання медичної допомоги жителям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним 

підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ на 2019 рік“, 



виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 497 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. Повідомила, що зміни вносяться у звʼязку 

з прийняттям субвенції з районного бюджету на відшкодування витрат за 

надання відповідної освіти вихованцям, які не проживають на території 

населених пунктів Пирятинської міської ради за період навчання з вересня по 

грудень 2019 року в позашкільному навчально-виховному закладі Пирятинська 

школа мистецтв. Інша позиція стосується зміни цільового спрямування коштів 

в межах виділених планових призначень по Пирятинському ліцею. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Внести зміни до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4. (Рішення № 498 додається). 

 

СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Хоменка О.В., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який повідомив, що після реконструкції водогону по                

вул.Острів у м.Пирятин на проїжджій частині залишилася глина. Запитав, коли 

планується прибрати її залишки і чому роботи не були завершені за 

сприятливих погодних умов.  

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

міської ради, який сказав, що на даний час всі вулиці, де проводилися ремонтні 

роботи, прогрейдеровані. Повідомив також, що проєкт „Реконструкція 

водопровідної мережі по вул.Острів, вул.Лермонтова, вул.Кутузова в 

м.Пирятин Полтавської області. Коригування“ реалізовано за рахунок коштів 

бюджету міської ОТГ та швейцарсько-українського проекту „Підтримка 

децентралізації в Україні“ DESPRO. За ці кошти прокладено центральну лінію 

водогону. Крім того, проєктом передбачалося, що власники домогосподарств 

самостійно розрахуються з виконавцем робіт за підключення до центрального 

водогону. У зв’язку з тим, що власники домогосподарств проводили оплату в 

різні терміни, не було можливості швидко завершити виконання робіт та 

загорнути траншеї. Сказав також, що на даний час близько 20 домогосподарств 

ще не розрахувалися з підрядником. 

Хоменка О.В., депутата міської ради, який запитав, чи були попереджені 

власники домогосподарств, що їм доведеться вкладати кошти в реалізацію 

проєкту. 



Вараву М.В., заступника міського голови, який відповів, що перед 

початком робіт, спільно з експертами проекту DESPRO, було розроблено 

спеціальну анкету, яку заповнили всі власники домогосподарств. В анкеті була 

вказана вартість робіт з облаштування колодязя для розміщення спеціального 

обладнання та проведення врізки. В середньому для кожного домогосподарства 

сума становила дві-три тисячі гривень. Після того, як голова квартального 

комітету зібрала заповнені анкети, була проведена сходка з жителями 

мікрорайону.  

Хоменка О.В., депутата міської ради, який запитав, чим пояснюється 

зволікання з початком робіт. 

Вараву М.В., заступника міського голови, який відповів, що існує ряд 

об’єктивних причин. В кінці 2018 року Державною архітектурно-будівельною 

інспекцією було поставлено вимогу провести коригування проєкту. На початку 

2019 року ФОП Лісним О.І. виготовлено робочий проект „Реконструкція 

водогону по вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин 

Полтавської області. Коригування“ та отримано експертний звіт ТОВ 

„Експертиза ЗО“ щодо розгляду проєктної документації. У квітні 2019 року з 

бюджету міської ОТГ було виділено кошти на реалізацію проєкту, після чого 

оголошено тендер на виконання робіт. Тендерні закупівлі проводилися у два 

етапи. Перший раз, 21 червня 2019 року, закупівлі не відбулися. Їх було 

оголошено повторно, і тільки через два місяці, 14 серпня 2019 року, підписано 

договір з переможцем торгів. Коли розпочалася реалізація проєкту, виникла 

проблема, пов’язана з тим, що окремі жителі не дозволяли проводити роботи 

на території своїх домогосподарств. Довелося вносити зміни до проєкту, 

узгоджувати їх з власниками мереж, що також призвело до затримки виконання 

робіт. 

Рябоконя О.П., міського голову, який зазначив, що для забезпечення 

жителів цього мікрорайону якісною питною водою треба було побудувати 

водогін на болотистій місцевості. Це складне завдання, тому за його реалізацію 

десятками років ніхто не брався. У 2018 році проєкт реконструкції 

водопровідної мережі три рази виставлявся на Прозорро, але жоден підрядник 

не виявив бажання виконувати ці роботи. І тільки у серпні 2019 року, з другої 

спроби, був визначений переможець торгів і розпочато роботи, які на даний час 

перебувають на завершальній стадії відповідно до нормативного терміну 

будівництва. Крім того, наголосив, що, дотримуючись принципів партнерства, 

депутати мали б завчасно попереджати фахівців виконавчого комітету міської 

ради, що у них є питання і на сесію треба підготувати відповідну інформацію. 

Дуброва М.Я., директора КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

запропонував підсипати гранвідсівом деякі проблемні місця по вул.Лермонтова 

для зручності пішоходів. 

Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував виїхати та обстежити 

цю та інші вулиці, визначити, які ділянки підсипати щебенем чи гранвідсівом. 

Повідомив також, що 17 грудня відбудеться зустріч з жителями мікрорайону 

Острів щодо остаточного вирішення питання пуску води.  



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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запитав, чому серед проєктів рішень на наступну сесію 

відсутні проєкти щодо затвердження програм КП „Пирятинський міський 

водоканал“  та Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, які не були 

реалізовані в поточному році через відсутність співфінансування з обласного 

бюджету. Рекомендував у 2020 році в першу чергу завершити виконання 

програм, які не були реалізовані у 2019 році, та вчасно подати заявку щодо 

співфінансування до Полтавського обласного екологічного фонду. 

Вараву М.В., заступника міського голови, який повідомив, що з метою 

реалізації у 2020 році ряду програм на умовах співфінансування, до фонду 

охорони навколишнього природного середовища Полтавської області подано 

чотири проєкти, а саме: „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 

(вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС №2 (вул.Саксаганського, 23) в 

м.Пирятин“, „Придбання сміттєвоза із заднім навантаженням СБМ-304/1                 

(18,5 м³) на шасі МАЗ-5340“, „Будівництво напірного колектора в м.Пирятин 

Полтавської області“, „Реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин 

Полтавської області“. Повідомив також, що на даний час проєкт „Будівництво 

артезіанської свердловини у місті Пирятин“ проходить експертизу, після чого 

буде подана заявка до обласного бюджету на співфінансування.  

Рябоконя О.П., міського голову, який дав доручення Вараві М.В. 

уточнити дату проведення профільної комісії Полтавської обласної ради, взяти 

участь у засіданні комісії, долучити депутатів обласної ради від Пирятинського 

району до вирішення питання щодо виділення коштів обласного бюджету на 

співфінансування зазначених проєктів. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка запропонувала розробникам 

програм, про які йде мова, протягом наступного тижня подати до загального 

відділу та інформаційного забезпечення виконкому міської ради проєкти 

рішень для реєстрації та оприлюднення на сайті міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


