
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесятої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

24 вересня 2019 року № 67 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 18 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Гудзь В.І. 

 Жайворонок О.Л. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М. 

 Солонський О.М. 

  Шаповал Д.Г. 

  

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

Близнюк І.Ф., 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 робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Йощенко В.М.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Крицький М.В., Щур Т.Г.      

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



Депутат Мірошніченко А.О. внесла пропозицію обрати лічильну комісію 

у складі трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Кривобок В.І., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16  депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий, секретар міської ради Чайка Т.Г. проінформувала 

присутніх, що скликання позачергової сесії було спричинено розпорядженням 

виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної адміністрації 

щодо розподілу у 2019 році коштів Фонду розвитку територій області. Цим 

розпорядженням затверджено сім об’єктів на території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на які буде спрямовано 790 тис.грн з 

обласного бюджету. Перелік об’єктів попередньо було визначено виконавчим 

комітетом міської ради спільно з депутатом Полтавської обласної ради Іваном 

Близнюком та постійною комісією міської ради з питань освіти, культури, 

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

було видано розпорядження міського голови щодо скликання шістдесятої 

позачергової сесії, яке було оприлюднено на сайті міської ради разом з 

оголошенням та проєктами рішень, які виносяться на розгляд сесії. Сьогодні 

проведено засідання трьох постійних комісій міської ради, за рекомендаціями 

яких сформовано проєкт порядку денного, який налічує 2 питання та, 

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

тощо). 

 

Порядок денний: 
 

1. Про затвердження Програми забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік 

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

територіальної громади на 2019 рік 

 

Головуючим запропоновано прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сесії в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний шістдесятої позачергової сесії міської ради, 

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“ –  16 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження Програми забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Близнюк І.Ф., депутат Полтавської обласної ради, який сказав, що у 

жодному містечку на Полтавщині немає такої кількості спортивних об’єктів, 

зокрема, футбольних майданчиків та спортивних майданчиків з тренажерами 

для занять воркаутом, як у Пирятині. Разом з депутатами він відчуває гордість 

за наше місто, де так багато зроблено і планується зробити для жителів 

громади. Цього року у Пирятині та Калиновому Мості буде облаштовано ще 

чотири спортивних майданчика, закуплено штучне покриття для 

волейбольного майданчика та сектору для стрибків на стадіоні „Ювілейний“. 

На даний час залишилося остаточно визначитися з місцем встановлення 

спортивного обладнання на вулиці Київській. Для вирішення питання 

запропонував здійснити ще один виїзд, залучивши депутата від цього округу та 

активістів. Якщо ж станеться так, що погодні умови не дозволять до кінця року 



завершити роботи з облаштування об’єктів, придбані матеріали та обладнання 

будуть зберігатися до весни. З настанням сприятливих погодних умов роботи 

буде виконано. Подякував і побажав успіху усім причетним до такої гарної 

справи. 

 

Депутат Куча О.Є. прибув на пленарне засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  17 депутатів; 

 „проти“ –  0 осіб;  

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму „Забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік“. (Рішення № 366 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. 

 

Депутат Якименко А.В. прибув на пленарне засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  18 депутатів; 

 „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 № 367 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

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

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який сказав, що групою депутатів було направлено 

депутатське звернення щодо облаштування громадської приймальні для 

депутатів міської ради. Запитав, як просувається вирішення цього питання. 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала, що протягом 

одного робочого дня було розглянуто колективне депутатське звернення і його 

авторам електронною поштою направлено відповідь. У ній повідомлялося, що 

у кімнаті, де планується облаштування громадської приймальні, виконкомом 

міської ради буде проведено ремонт. Про терміни проведення ремонтних робіт 

буде проінформовано додатково після визначення їх виконавця. На даний час 

зроблено обстеження приміщення, виявлено проблеми з системою опалення, 

визначено виконавця та обсяги робіт, обраховано суму коштів на їх 



проведення, закуплено матеріали. Роботи розпочато і, за словами виконавця, 

буде завершено до 10 жовтня.  

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запитав: на проведення ремонту 

буде використано кошти бюджету міської ОТГ чи з інших джерел? 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка відповіла, що, як і обіцяв міський 

голова, ремонт громадської приймальні для депутатів буде проведено без 

залучення бюджетних коштів за рахунок інших джерел фінансування. 

Йощенка В.М., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва, який сказав, що виконкомом міської ради розпочато 

формування Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. Запропонував включити до 

заходів Плану будівництво харчоблоку в закладі дошкільної освіти „Пролісок“, 

оскільки це питання є нагальним і потребує вирішення, а у бюджеті міської 

об’єднаної територіальної громади передбачити кошти на фінансування цього 

заходу. 

Близнюка І.Ф., депутата Полтавської обласної ради, який запропонував 

запланувати на наступний рік заміну огорожі стадіону „Ювілейний“, тому що 

спортивні об’єкти на стадіоні оновлюються, осучаснюються, наступного року 

там планується зробити майданчик для скейтбордингу, а огорожа залишається 

такою, якою була п’ятдесят років тому. 

Клепача В.М., депутата міської ради, який зауважив, що стадіон не є 

власністю Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Близнюка І.Ф., депутата Полтавської обласної ради, який сказав, що 

треба вирішувати питання щодо права власності і встановлювати нову 

огорожу, щоб стадіон, в розвиток якого вкладено стільки коштів, мав сучасний 

вигляд. 

 

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

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 

Протокол вела 

головний спеціаліст відділу персоналу 

та організаційної роботи А.В. Герасименко 


