
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят другої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

17 квітня 2019 року № 59 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 19 депутатів 

 

Відсутні:  Драло І.Г. 

 Гудзь В.І. 

 Клепач В.М. 

 Пишненко М.Ф. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.Г. 

 Якименко А.В. 

  

 На сесію запрошені та присутні: 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. 

 

 Головував на сесії міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат       

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

Щур Т.Г., Клименко Ю.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Дубров.М.Я. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Крицький М.В., Приходько В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят другої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься    

3 питання. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданні Погоджувальної ради, яке відбулося 15 квітня, та 

засіданнях постійних комісій, які проходили сьогодні, 17 квітня, перед 

початком пленарного засідання. Таким чином, був сформований проект 

порядку денного, який налічує 3 питання та, відповідно до Регламенту Ради, 

„Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про надання попередньої згоди на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, майнового комплексу та майна районного Будинку 

культури 

2. Про затвердження Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на період 2019-2020 років 

3. Про надання згоди на підпоховання 

4. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят другої позачергової сесії, який 

налічує 3 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував 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“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Половку Н.В., виконувача обов’язків начальника відділу культури і 

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

виконкому міської ради, які проінформували про надання попередньої згоди на 

безоплатне прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, в особі Пирятинської міської ради, майнового 

комплексу та майна районного Будинку культури. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  18 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  1 (Жайворонок О.Л.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати попередню згоду на безоплатне прийняття у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, в особі 

Пирятинської міської ради, із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району:  

1) майновий комплекс та майно районного Будинку культури, 

розташованого за адресою: Полтавська обл., Пирятинський район, м.Пирятин, 

вул.Соборна, 59 (додається); 

2) майно дитячої бібліотеки, книжковий фонд дитячої бібліотеки, майно 

бібліотеки для дорослих, книжковий фонд бібліотеки для дорослих, 

розташованих за адресою: Полтавська обл., Пирятинський район, м.Пирятин, 

вул.Соборна, 59 (додається). (Рішення № 173 додається). 

 



2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження Програми з охорони 

навколишнього природного середовища на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на період 2019-2020 років. Зазначив, що 

Програмою передбачено виконання чотирьох заходів: „Будівництво 

каналізаційного колектора в м.Пирятин Полтавської області“, „Реконструкція 

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

каналізаційного колектору від КНС №1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС 

№2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин Полтавської області“ та „Поліпшення 

екологічного стану р.Удай у межах м.Пирятин“. Нагадав, що Програма 

приймається з метою подачі заявки до Міністерства екології та природних 

ресурсів для отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення природоохоронних заходів на обʼєктах комунальної власності. 

Заявки приймаються до 01 травня 2019 року. Умови співфінансування – 90% - 

кошти державного бюджету і не менше 10% - кошти місцевих бюджетів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, на якому етапі перебуває 

розгляд питання щодо співфінансування з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища трьох вищезазначених проектів 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Чи обговорювалося 

це питання на засідання постійної комісії Полтавської обласної ради? Чи 

планується включення хоча б одного з цих проектів до розподілу коштів 

екологічного фонду на 2019 рік? 

Варава М.В., доповідач, який надав відповідь, що засідання постійної 

комісії Полтавської обласної ради з розгляду поданих заявок для отримання 

субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

місцевим бюджетам не проводилося; інформація щодо заявок, поданих 

Пирятинською міською ОТГ, направлена депутатам Полтавської обласної ради 

Близнюку І.Ф. та Гаркавенку О.М.; є намір взяти участь у засідання постійної 

комісії, як тільки буде визначено дату її проведення. 

Бурий М.С., депутат міської ради, який запитав, на якій ділянці річки 

Удай планується проведення розчищення русла. 

Варава М.В., доповідач, який надав відповідь, що на даний час зроблено 

геодезичне дослідження ділянки річки Удай протяжністю понад один кілометр 

в районі острова Масальський. Відповідно до результатів дослідження буде 

напрацьовано технічне завдання, на підставі якого буде виготовлено проектну 

документацію. Тоді й стануть відомі межі ділянки, де буде проводитися 

розчищення русла річки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму з охорони навколишнього природного середовища 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на період 

2019-2020 років. (Рішення № 174 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської 

ради, який проінформував про надання згоди на підпоховання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Надати згоду гр.Буряк І.А., зареєстрованій за адресою: м.Київ, 

вул.Серпова, 9, на підпоховання на місці родинного поховання родичів    

Редько Т.І. і Єресько Н.Є. на цвинтарі в м.Пирятин Полтавської області урни з 

прахом матері Лисенкової Л.М., 16.07.1937 року народження, яка померла 

08.04.2019 в м.Волзький, Волгоградської області, Російська Федерація. 

(Рішення № 175 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

міської ради, який проінформував, що 04 квітня 2019 року від працівника 

комунального підприємства „Каштан“ надійшла інформація стосовно 

вивезення спеціалізованої техніки підрядною організацією, яка виконувала 

роботи з реконструкції міського сміттєзвалища. Працівниками виконкому 

міської ради було проведено обстеження, зафіксовано недоліки, підготовлено 

та направлено лист до Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації, яке виступало замовником реконструкції сміттєзвалища 

під полігон твердих побутових відходів, та виконувача обов’язків голови 

Полтавської облдержадміністрації Товстого Р.І. У цьому листі Пирятинська 

міська рада просить надати копії договору та актів виконаних робіт та 

пропонує в найкоротші терміни провести виїзне засідання за участю 

представників Департаменту, виконавця робіт, технагляду, авторського 

нагляду, керівництва та голів профільних комісій міської ради, комунального 

підприємства „Каштан“. Міська рада налаштована вимагати від замовника та 

виконавця робіт завершення реконструкції об’єкта.  

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

пригадав, як два роки тому фахівці виконкому міської ради презентували 

депутатам проект реконструкції існуючого невпорядкованого сміттєзвалища 

під полігон твердих побутових відходів для м.Пирятин, розповідали, що 



отримає від цього громада, та попросив направити вищезгадану презентацію на 

його електронну пошту. 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка надала 

роз’яснення щодо питання, порушеного депутатом Солонським О.М на 

пленарному засіданні п’ятдесят першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання. Мова йшла про те, що Пирятинському райвійськкомату не 

було надано остаточної відповіді стосовно надання дозволу на розробку 

Програми національно-патріотичного і військово-спортивного виховання дітей 

та молоді Пирятинської  міської ОТГ на прикладі гри „Лазертаг“ на 2019 рік. 

Зазначила, що відповідно до Порядку розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади експертна група 

розглянула аплікаційну форму зазначеної Програми та надала проміжну 

відповідь райвійськкомату 22 грудня 2018 року. Саме про цей лист говорив на 

попередньому пленарному засіданні депутат Солонський О.М. Крім того,       

05 лютого 2019 року Пирятинському райвійськкомату було надано остаточну 

відповідь, у якій було зазначено, що фінансування Програми національно-

патріотичного і військово-спортивного виховання дітей та молоді 

Пирятинської міської ОТГ на прикладі гри „Лазертаг“ на 2019 рік з коштів 

вільного залишку є неможливим, оскільки залишаються недофінансованими 

програми Пирятинської міської ради, затверджені раніше. Крім того, з коштів 

вільного залишку планується профінансувати потреби бюджетних установ: 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту. Відтак у експертної 

групи немає підстав для надання позитивного висновку щодо розроблення 

зазначеної Програми.  

Рябоконя О.П., міського голову, який підсумував сказане, наголосивши, 

що інформація депутата Солонського О.М. була неповною, порушень 

процедури розроблення програм фахівцями виконавчого комітету міської ради 

допущено не було. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка надала роз’яснення щодо питання, 

порушеного депутатом Войпанюком В.К. на пленарному засіданні п’ятдесят 

першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання, стосовно того, що 

міська рада, отримавши відповідь на депутатське звернення до голови 

Полтавської обласної ради Біленького О.Ю., яка надійшла з Департаменту 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації (№ 03-09/3-1052 від 

02.03.2018), не ознайомила з нею депутатів міської ради. Почала з того, що 

відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад“ є три форми 

реалізації депутатських повноважень: депутатське звернення, депутатський 

запит та депутатське запитання. З них лише депутатський запит вноситься,  

обговорюється та підтримується на пленарному засіданні ради, а відповідь на 

депутатський запит у разі необхідності також розглядається на пленарному 

засіданні ради. Проінформувала, що на засіданні постійної комісії міської ради 



з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 

від 07 лютого 2018 року було прийнято таке рішення: „Постійній комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи направити звернення голові Полтавської обласної ради 

Біленькому О.Ю. для внесення ясності, що депутати міської ради не 

погоджували використання сміттєзвалища м.Пирятин, як об’єкта 

субрегіонального значення“. На наступному засіданні від 23 лютого 2018 року 

голова комісії Войпанюк В.К. проінформував членів комісії, що ним 

направлено депутатське звернення до голови Полтавської обласної ради 

Біленького О.Ю. щодо подальшого використання полігону твердих побутових 

відходів в м.Пирятин. Наголосила, що мова йшла саме про депутатське 

звернення, зміст якого не доводився до відома депутатів, секретаря ради, 

фахівців виконавчого комітету міської ради. Голосування на підтримку 

депутатського звернення на пленарному засіданні ради не проводилося. У 

березні 2018 року листом Департаменту будівництва, містобудування і 

архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської 

облдержадміністрації, до якого було переадресовано вищезгадане депутатське 

звернення, Пирятинську міську раду було проінформовано про розгляд 

депутатського звернення.  

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка доповнила 

виступ секретаря ради, що відповідно до частини другої статті 13 Закону 

України „Про статус депутатів місцевих рад“, місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, до яких звернувся 

депутат місцевої ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене 

ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового 

вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Крім 

того, відповідно до частини четвертої статті 22 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 і депутату місцевої ради. Якщо 

орган, до якого було направлене звернення, не надав відповіді заявнику, це 

порушення законодавства з його боку. Отже, в даному випадку Департаментом 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства Полтавської облдержадміністрації було порушено закони 

України „Про статус депутатів місцевих рад“ та „Про звернення громадян“. 

 

Головуючий, міський голова Рябоконь О.П., оголосив сесію закритою. 

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


