
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят четвертої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

08 травня 2019 року № 61 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Драло І.Г. 

 Дубров М.Я. 

 Клименко Ю.В. 

  Михайлюк О.В. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 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. 

 

 Головував на сесії міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Шаповал Д.Г.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Скочко О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  17 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 – Войпанюк В.К., Горбачов О.В.,   

Солонський С.П. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят 

четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

виноситься 2 питання. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної 

громади, обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які проходили 02 та 

07 травня. Таким чином, був сформований проект порядку денного, який 

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

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний 

 

1. Про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності 

комунального підприємства „Каштан“ 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми покращення 

благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на    

2019 рік 

3. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  1 (Мірошніченко А.О.); 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят четвертої позачергової сесії, який 

налічує 2 питання та „Різне“. 



Головуючий запропонував 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 хвилин 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: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який проінформував про проведення ревізії фінансово-

господарської діяльності комунального підприємства „Каштан“ з метою 

отримання достовірної інформації щодо фінансово-господарської діяльності та 

запобігання причин збитковості комунального підприємства „Каштан“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Скочко О.М., депутат міської ради, який повідомив, що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому не братиме участі в голосуванні. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Скочко О.М. не брав участі в голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернутися до Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби 

в Полтавській області (Салогуб І.І.) із заявою про проведення ревізії фінансово-

господарської діяльності комунального підприємства „Каштан“ Пирятинської 

міської ради Полтавської області за період з 01.04.2016 року по 31.03.2019 

року. 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) надати інформацію про 

результати проведення ревізії комунального підприємства „Каштан“ на 

пленарному засіданні сесії міської ради. (Рішення № 180 додається). 

 



2. 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.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який запропонував включити до Програми – у вигляді 

додатку 3.1.1 – розрахунки планових витрат з надання трьох видів послуг: 

поводження зі сміттям, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури, 

утримання зелених насаджень.  

 

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

 „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. (Рішення № 181 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який проінформував про те, що у 

традиційному турнірі з міні-футболу, присвяченому Дню Перемоги, команда 

Пирятинської міської ради посіла перше місце і була відзначена грамотою 

Пирятинської районної федерації футболу та почесним Кубком. Подякував 

депутатам міської ради, які брали участь у турнірі. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка доповнила, що у складі команди 

Пирятинської міської ради грали депутати міської ради Бурий М.С.,     

Йощенко В.М., Куча О.Є., староста с.Калинів Міст Бабак Р.М. і троє 

працівників виконавчого комітету міської ради: начальник відділу із земельних 

та екологічних питань Стадник Є.В., головний спеціаліст з цивільного захисту 

та мобілізаційної роботи Педяш Р.О., державний реєстратор Міхєєв Д.С. Крім 

того, гравець команди міської ради Куча О.Є., який забив у ворота суперників 

десять м’ячів, відзначений грамотою Пирятинської районної федерації футболу 

як кращий бомбардир турніру. 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


