
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання п’ятдесят сьомої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

04 липня 2019 року № 64 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Клепач В.М. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Шаповал Д.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 Йощенко В.М.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубров М.Я., 

Мірошніченко А.О. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Крицький М.В. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у 

складі трьох осіб, персонально – Йощенко В.М., Клименко Ю.В.,       

Михайлюк О.В. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Депутат Солонський С.П. прибув на сесію та брав участь у голосуванні. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий проінформував присутніх, що на розгляд п’ятдесят сьомої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься    

3 питання. Вони оприлюднені на власному сайті територіальної громади, 

обговорювалися на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, яке проходило 

01 липня 2019 року. 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 внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік  

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

громади на 2019 рік  

3. Про створення комунального підприємства „Агенція розвитку 

Пирятинської міської ОТГ“ 

4. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний п’ятдесят сьомої позачергової сесії, який 

налічує 3 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 40 хвилин без перерви. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін 

до Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах 

масової інформації на 2019 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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 № 388 ,,Про затвердження  

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації на 2019 рік“, виклавши Програму у новій редакції. (Рішення № 260 

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. Зазначила, що після проведення засідання 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

еокномічного розвитку та підприємництва було проаналізовано виконання 

бюджету за перше півріччя 2019 року. Станом на 01 липня сума перевиконання 



складає 3 580 833 грн. Проектом рішення про внесення змін до бюджету, 

розробленого з урахуванням пропозицій постійної комісії, передбачено 

розподіл коштів на суму 3 210 000 грн. Залишок нерозподілених коштів 

складає 370 800 грн. Внесла пропозицію віднести ці кошти до резервного 

фонду, а напрями їх використання визначити та затвердити на наступній сесії 

міської ради шляхом зменшення планових призначень по відповідному коду. 

 

Головуючий поставив на голосування проект рішення, запропонувавши 

прийняти його за основу. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Головуючий поставив на голосування пропозицію начальника фінансового 

управління Кеди С.Ю. 

 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 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, 5, 6. (Рішення № 261 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської 

ради, яка проіфнормувала про створення комунального підприємства 

„Агенція розвитку Пирятинської міської ОТГ“. 
 

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

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 1 (Михайлюк О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Створити комунальне підприємство „Агенція розвитку Пирятинської 

міської обʼєднаної територіальної громади“ за адресою: 37000, Україна, 

Полтавська область, Пирятинський район, село Калинів Міст, вулиця 

Тімірязєва, будинок 14. 



2. Затвердити Статут комунального підприємства „Агенція розвитку 

Пирятинської міської ОТГ“. (Рішення № 262 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запропонував привітати з днем 

народження старосту села Олександрівка Тарасовського І.М. 

Рябоконя О.П., міського голову, який сказав, що сьогодні зранку відбувся 

День міської ради в Олександрівському старостаті. Під час проведення цього 

заходу староста села Тарасовський І.М приймав привітання від міського голови 

та працівників виконавчого комітету міської ради в присутності своїх 

односельців. Від імені депутатського корпусу побажав Іванові Миколайовичу 

всіляких гараздів та успіхів у роботі на благо сільської громади і Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


