
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сорок восьмої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  
 

05 лютого 2019 року № 55 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 19 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Клименко Ю.В. 

 Куча О.Є. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський С.П. 

 Щур Т.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. 

 

 Головувала на сесії секретар міської ради Чайка Т.Г. 

 

 Для ведення сесії головуючим запропоновано обрати секретаріат у складі двох 

осіб, персонально – Мірошніченко А.О., Жайворонок О.Л. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючим внесено пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, 

персонально – Дубров.М.Я., Кривобок В.І., Шаповал Д.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., проінформувала, що на розгляд 

сорок восьмої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 1 питання. Воно обговорювалося на спільному засіданні постійних 

комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг і з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, яке проводилося 

сьогодні, перед початком пленарного засідання. Крім цього, до проекту порядку 

денного, відповідно до Регламенту Ради, включено „Різне“ (для оголошень, коротких 

повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

2. Різне 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат Войпанюк В.К. запропонував включити до порядку денного питання 

щодо підтримки депутатського запиту до міського голови Рябоконя О.П. стосовно 

результатів капітального ремонту спортивного залу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, розташованого за адресою: вул.Соборна, 38, м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний в цілому з урахуванням 

наданої пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Клепач В.М.); 

 „утрималися“ – 1 (Горбачов О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сорок восьмої позачергової 

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

Головуючим запропоновано такий 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. 



Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. 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 2019 рік. 

Зазначила, що в межах затверджених обсягів фінансування Програми пропонується 

збільшити видатки на послуги з прибирання льоду в сумі 55,0 тис. грн. та послуги з 

прибирання снігу в сумі 190,0 тис.грн. за рахунок зменшення запланованих видатків 

на предмети, матеріали, обладнання та інвентар. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кеда С.Ю., начальник фінансового управління міської ради, яка запропонувала 

внести доповнення до пункту 2 рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 391 „Про затвердження Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік“, а саме: після слів „та фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.)“ 

доповнити словами „в частині передачі міжбюджетних трансфертів“. 

Йощенко В.М., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував керівнику комунального підприємства „Каштан“ 

Скочку В.І. неухильно дотримуватися затвердженого графіка прибирання вулиць від 

снігу. Заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  

Вараві М.В. запропонував посилити контроль за виконанням робіт та дотриманням 

графіка.  

Крицький М.В., депутат міської ради, який запропонував розміщувати 

оперативну інформацію стосовно прибирання снігу та льоду у місті на сайті 

комунального підприємства „Каштан“ та у соціальних мережах. Також запропонував 

задіяти на прибиранні снігу мулосос з відвалом, який було придбано для потреб 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запропонував комунальному підприємству „Каштан“ розробити норми прибирання 

снігу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 391 „Про затвердження Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 1 

додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Войпанюка В.К., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 



містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який зачитав 

депутатський запит до міського голови Рябоконя О.П. стосовно результатів 

капітального ремонту спортивного залу Пирятинської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів № 4, розташованого за адресою: вул.Соборна, 38, м.Пирятин 

Полтавської області. (Запит додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

культури, молоді, фізичної культури, охорони природи та соціального захисту, який 

зазначив, що питання щодо стану спортивного залу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, за ініціативою депутата Солонського О.М., обговорювалося 

на засіданні постійної комісії від 21 січня 2019 року. Комісія рекомендувала 

невідкладно проводити заходи щодо усунення наявних недоліків, для того щоб 

якнайшвидше відновити навчальний процес. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який погодився, що замість того, щоб 

шукати винних, треба проводити роботу і усувати недоліки. 

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

міської ради, який сказав, що на вчорашньому засіданні постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, де 

розглядалося те ж саме питання, головний акцент був зроблений на тому, щоб 

визначити, хто буде нести відповідальність. Пропозиції щодо шляхів вирішення 

проблеми не обговорювалися. 

Войпанюк В.К., доповідач, який наголосив, що напрацювання шляхів 

вирішення проблеми – це справа виконавчого комітету міської ради, а не депутатів. 

Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради, який повідомив, що шляхи вирішення проблеми напрацьовані, заходи щодо 

усунення недоліків визначені і проводяться. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів; 

 „проти“ –  1 (Клепач В.М.); 

 „утрималися“ –  5 депутатів. 

 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

міської ради, яка повідомила, що Координаційна рада при голові Пирятинської 

районної ради вирішила передати будівлю районного Будинку культури у 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, а все 

майно, в тому числі бібліотечні фонди, передати сільським закладам культури. Про 

це стало відомо із публікації у районній газеті „Пирятинські вісті“. Запропонувала 

розглянути це питання на засіданні постійної комісії міської ради з питань освіти, 

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

участю депутатів Пирятинської районної ради, обраних від міста.  

Також звернула увагу на серйозну проблему, пов’язану з наданням разової 

грошової допомоги на лікування малозабезпеченим та хворим громадянам. 



Відповідно до Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2019 рік щомісяця виділяється 12 тис.грн. на надання 

такої допомоги. Проте тільки у січні-лютому 2019 року на розгляд комісії з надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади надійшло більше двадцяти заяв. Дев’ять із 

цих заяв – від онкохворих, яким, відповідно до рішення зазначеної комісії, надається 

разова грошова допомога в розмірі 2500 грн. Відтак комісія змогла задовольнити 

тільки ці дев’ять заяв. Що робити далі: збільшувати суму коштів на лікування чи 

обмежувати умови для надання грошової допомоги? Це питання потребує 

невідкладного розгляду на засіданні профільної комісії міської ради. 

Крім того, ознайомила з результатами мікробіологічного дослідження, 

проведеного на замовлення адміністрації Пирятинської загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ступенів № 4 у спортивному залі закладу, та заходами, які планується провести 

для ліквідації недоліків, забезпечення належного санітарного стану та відновлення 

занять з фізичної культури. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала, що за ініціативою 

Пирятинського районного військового комісара Грицуна О.В. у четвер, 7 лютого,       

о 10 годині, у приміщенні райвійськкомату працюватиме робоча група за участю 

керівництва райдержадміністрації, районної та міської рад і депутатів. Запропонувала 

депутатам Войпанюку В.К. та Йощенку В.М. взяти участь в засіданні робочої групи. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г., оголосила сесію закритою. 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст відділу персоналу 

та організаційної роботи  А.В. Герасименко 


