
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят третьої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

26 квітня 2019 року № 60 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 16 депутатів 

 

Відсутні: Горбачов О.В. 

 Драло І.Г. 

 Йощенко В.М. 

 Клименко Ю.В. 

 Крицький М.В. 

 Скочко О.М. 

  Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Щур Т.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 міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Кривобок В.І.: 

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 Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Жайворонок О.Л.,      

Кривобок В.І. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят третьої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься    

5 питань. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданні Погоджувальної ради, яке відбулося 24 квітня, та 

на засіданнях постійних комісій, які проходили вчора, 25 квітня. Таким чином, 

був сформований проект порядку денного, який налічує 5 питань та, відповідно 

до Регламенту Ради, „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. Про внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

3. Про призначення директора Пирятинської школи мистецтв  

4. Про внесення змін до складу комісії з надання разової грошової 

допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

5. Про заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ „СПКЗ“ 

6. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

запитав, які обставини стали причиною скликання позачергової сесії і в чому 

нагальність питання № 3 „Про призначення директора Пирятинської школи 

мистецтв“ та питання № 5 „Про заключення договору оренди земельної 

ділянки з ТОВ „СПКЗ“. 

Рябоконь О.П., міський голова, який відповів, що пояснення щодо 



необхідності скликання позачергової сесії були надані на засіданні 

Погоджувальної ради 24 квітня 2019 року. Погоджувальною радою було 

визнано, що підстав для проведення позачергової сесії достатньо. На цьому ж 

засіданні фахівцями виконавчого комітету міської ради було презентовано 

проекти рішень, які після обговорення було рекомендовано включити до 

проекту порядку денного та винести на розгляд постійних комісій та сесії. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка відповіла, що на адресу 

Пирятинської міської ради надійшов лист Управління захисту економіки в 

Полтавській області Департаменту захисту економіки Національної поліції 

України про наявність ознак порушень законодавства у сфері публічних 

закупівель. Міську раду зобов’язано розглянути інформацію, наведену у листі, 

та вжити превентивних заходів, спрямованих на забезпечення правомірності 

застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг. Про результати 

розгляду та вжиті заходи проінформувати Управління захисту економіки в 

Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України. В результаті розгляду 

інформації, викладеної у зазначеному листі, виконавчим комітетом прийнято 

рішення підготувати проект рішення щодо внесення змін до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та винести його на розгляд позачергової сесії як 

невідкладне питання. Цей проект рішення був презентований на засіданні 

Погоджувальної ради, яка надала згоду на проведення позачергової сесії         

26 квітня 2019 року та включення питання щодо внесення змін до зазначеної 

Програми до проекту порядку денного. Таке рішення будо прийнято 

Погоджувальною радою на підставі статті 6 „Позачергові сесії Ради“ 

Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання, яка гласить: 

„Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається 

позачергова сесія Ради“. 

Крім того, було презентовано проект рішення про призначення керівника 

Пирятинської школи мистецтв. Це питання неможливо було розглянути на 

попередній черговій сесії, оскільки на той час тривав конкурс на посаду 

керівників закладів культури, а на сьогодні воно є невідкладним, оскільки 01 

травня 2019 року закінчується контракт з керівником Пирятинської школи 

мистецтв. Зважаючи на викладені обставини, Погоджувальна рада не 

заперечувала проти включення цього питання до проекту порядку денного 

сесії.  

Головний спеціаліст з соціальних питань виконкому міської ради     

Колос А.В. звернулася до членів Погоджувальної ради з проханням винести на 

розгляд позачергової сесії питання щодо внесення змін до складу комісії з 

надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Пояснила, що 

протягом місяця надійшло 18 заяв від хворих громадян, серед яких 5 заяв – від 

онкохворих. На даний час немає можливості розглянути ці заяви та надати 

грошову допомогу громадянам, оскільки голова комісії Андрейщук Р.А. 

звільнилася із займаної посади, а заступник голови комісії у складі комісії 

відсутній. Якщо сесія прийме рішення про внесення змін до складу зазначеної 



комісії, з’явиться можливість в останній робочий день квітня провести її 

засідання та розглянути подані заяви. 

Питання щодо заключення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СПКЗ“ включено до порядку денного позачергової сесії за пропозицією 

начальника відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

Стадника Є.В. Проект рішення з даного питання був розміщений на сайті 

міської ради 03 квітня, відтак вимогу щодо 20-денного терміну оприлюднення 

дотримано. Оскільки прийняття цього рішення призведе до вкладення 

інвестицій у розвиток виробництва, а значить, і утворення нових робочих 

місць, Погоджувальна рада підтримала пропозицію щодо включення цього 

питання, як невідкладного, до проекту порядку денного позачергової сесії.   

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, які повноваження має 

Погоджувальна рада. На його думку, проект рішення виноситься на сесію 

тільки в тому випадку, коли за це проголосувала профільна комісія. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка надала відповідь, що згідно з 

Регламентом Пирятинської міської ради Погоджувальна рада є 

консультативно-дорадчим органом для формування узгоджених пропозицій і 

рекомендацій з основних питань діяльності Ради, координації роботи 

постійних комісій, розгляду питань поточної роботи Ради в період між сесіями 

та більш ефективної підготовки сесійних засідань Ради. Засідання 

Погоджувальної ради від 24 квітня 2019 року проводилося з метою узгодження 

дати проведення позачергової сесії та переліку питань порядку денного, які 

пропонувалося винести на її розгляд. Того ж дня було видано розпорядження 

міського голови про скликання сесії, а наступного дня проведено засідання 

трьох постійних комісій міської ради, на яких було розглянуто всі проекти 

рішень, відповідно до розподілу повноважень постійних комісій. Отже, 

процедуру скликання сесії та формування порядку денного було проведено 

відповідно до чинного законодавства. 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який попросив зачитати лист лист Управління захисту 

економіки в Полтавській області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зачитала зазначений лист. 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який зазначив, що Управлінням захисту економіки в Полтавській області в 

усній формі надано роз’яснення, що виконавчий комітет Пирятинської міської 

ради і комунальне підприємство „Каштан“ є пов’язаними особами. Пов’язані 

особи – це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть 

впливати на умови або економічні результати їх діяльності. Відтак при 

проведенні закупівель товарів, робіт і послуг, оголошених виконавчим 

комітетом міської ради, тендерні пропозиції комунального підприємства 

„Каштан“, як пов’язаної особи, мають бути відхилені. Враховуючи 

рекомендації правоохоронних органів, тендерний комітет прийняв рішення про 

відміну торгів щодо надання послуг з утримання зелених насаджень, у яких КП 



„Каштан“ було визнано переможцем. Для того щоб комунальне підприємство 

„Каштан“ могло надавати зазначені послуги, необхідно внести відповідні зміни 

до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

 

Депутат Солонський С.П. тимчасово залишив залу засідань. 

 

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

виконкому міської ради, яка додала, що на даний час діють договори з 

комунальним підприємством „Каштан“, яке було визначено переможцем торгів 

за двома лотами: „Технічне обслуговування дорожньої інфраструктури“ та 

„Послуги поводження зі сміттям“. Оскільки виконавчий комітет міської ради 

та комунальне підприємство „Каштан“ є пов’язаними особами, необхідно 

припинити дію цих договорів та внести додаткові зміни до вищезгаданої 

Програми, а саме: з додатку 3.2, яким передбачено фінансування на оплату 

послуг за цими лотами, перенести кошти до додатку 3.1, де визначені обсяги 

трансфертів комунальному підприємству. Разом з тим акти виконаних робіт, як 

внутрішній документ, надаються замовнику послуг – виконавчому комітету 

міської ради – для забезпечення контролю за ефективністю використання 

бюджетних коштів  комунальним підприємством „Каштан“. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав у начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності, чи потрібно ці пропозиції розглянути на 

засіданні бюджетної комісії міської ради. 

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

виконкому міської ради, яка відповіла, що такої потреби немає, оскільки 

запропоновані зміни до Програми не потребують внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який заперечив, що потрібно пройти 

повну процедуру: розглянути питання на профільній комісії, потім на 

бюджетній і лише після цього виносити його на пленарне засідання. Натомість 

бюджетну комісію поставили перед фактом, з чим він не погоджується. Якщо у 

комунального підприємства „Каштан“ виникнуть проблеми з виплатою 

заробітної плати, він готовий зустрітися з колективом і пояснити, чому так 

відбулося.  

 

Після виступу депутати Куча О.Є. та Войпанюк В.К. залишили пленарне 

засідання сесії.  

 

Мірошніченко А.О., депутат міської ради, яка закликала депутатів мати 

повагу один до одного. Наголосила, що серед питань, включених до проекту 

порядку денного, не менш важливим для громади є питання про внесення змін 

до складу комісії з надання разової грошової допомоги  малозабезпеченим та 

хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Десятки хворих чекають на це рішення, і тому постійна комісія з питань освіти, 

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



на вчорашньому засіданні проголосувала за те, щоб винести це питання на 

позачергову сесію. Те ж саме стосується питання щодо призначення директора 

школи мистецтв. Хтось не хоче голосувати за перше питання – має право не 

голосувати. Нехай голосує за інші питання. Для чого своїми діями 

перекреслювати роботу інших комісій? 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка зазначила, що пунктом 6.5 статті 6 

„Позачергові сесії Ради“ Регламенту роботи Пирятинської міської ради 

сьомого скликання визначено, що матеріали до позачергової сесії видаються 

депутатам Ради при реєстрації. В даному випадку усі матеріали були 

направлені депутатам на електронні адреси ще 24 квітня. Вчора, 25 квітня, 

пройшли засідання трьох постійних комісій, до повноважень яких відносяться 

питання, запропоновані для розгляду на позачерговій сесії. Начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Цюра І.О. та 

начальник фінансового управління міської ради Кеда С.Ю. проінформували, 

що внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік не потребує внесення змін до 

бюджету і, відповідно, розгляду на бюджетній комісії, тому ця комісія не 

проводилася. Дії окремих депутатів свідчать про те, що вони мали намір 

зірвати сьогоднішнє пленарне засідання, і пояснення: „не знали“, „вперше 

чуємо“ тут ні до чого. Два дні – достатній термін для вивчення та опрацювання 

матеріалів сесії. 

Рябоконь О.П., міський голова, який запропонував порадитися, як діяти 

далі, оскільки через відсутність кворуму немає можливості продовжити 

пленарне засідання: коли скликати сесію, проводити зустріч з колективом 

комунального підприємства? 

Жайворонок О.Л., депутат міської ради, який сказав, що вимога стосовно 

проведення засідань постійних комісій, коли скликається позачергова сесія, у 

законодавстві відсутня. Однак, якщо частина депутатів наполягає на 

проведенні бюджетної комісії, її потрібно провести, а далі скликати 

позачергову сесію, оскільки у комунальному підприємстві „Каштан“ 

виникають серйозні проблеми.  

 

Депутат Солонський С.П. повернувся до сесійної зали. 

 

У зв’язку з присутністю 14 депутатів головуючий запропонував 

продовжити засідання та прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



Головуючий поставив на голосування затвердження  порядку денного в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят третьої позачергової сесії, який 

налічує п’ять питань та „Різне“. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  12 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 (Бурий М.С., Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

міської ради сьомого скликання від 04 квітня 2019 року № 130 „Про 



затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“, 

виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 176 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про призначення директора Пирятинської школи мистецтв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Призначити на посаду директора Пирятинської школи мистецтв Луценка 

Володимира Миколайовича на умовах строкового трудового договору 

(контракту) строком на 5 років з 01 травня 2019 року. (Рішення № 177 

додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до складу комісії з надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять шостої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року                 

№ 189 „Про комісію з надання разової грошової допомоги малозабезпеченим 

та хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади“, виклавши склад комісії в новій редакції. (Рішення № 178 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про заключення договору оренди 

земельної ділянки з ТОВ „СПКЗ“. 



ВИСТУПИЛИ: 

Шаповал Д.Г., депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

проінформував, що питання розглядалося на засіданні комісії, яка 

рекомендувала сесії міської ради затвердити запропонований розробником 

проект рішення.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 (Хоменко О.В.). 

 

Депутати Войпанюк В.К. та Куча О.Є. були відсутні та не брали участі 

в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Припинити договір оренди земельної ділянки, розташованої за 

адресою: вул.Завокзальна, 66, м.Пирятин Полтавської області, із товариством з 

обмеженою відповідальністю „Сільськогосподарське підприємство 

комбікормовий завод“ (Яковлєв В.В.) від 17 липня 2015 року. 

2. Заключити з товариством з обмеженою відповідальністю 

„Сільськогосподарське підприємство комбікормовий завод“ (Яковлєв В.В.) 

договір оренди земельної ділянки площею 7,0589 га, розташованої за адресою: 

вул.Завокзальна, 66, м.Пирятин Полтавської області, строком на 5 років. 

(Рішення № 179 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Рябоконя О.П., міського голову, який зробив оголошення, що сьогодні, в 

кінці робочого дня, відбудеться нарада у міського голови за участю 

заступників міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керівника та спеціалістів комунального підприємства „Каштан“, начальників 

фінансового управління міської ради, відділів містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства, бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, на якій буде проаналізовано ситуацію, що склалася, та 

обговорено питання щодо подальших дій. Запросив на нараду голів постійних 

комісій міської ради для напрацювання узгоджених пропозицій. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


