
 

 

 

 ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання першої сесії  

Пирятинської міської ради восьмого скликання 

 

18 листопада 2020 року        № 1 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх на сесії – 26 депутатів 

 
  

На сесію запрошені та присутні: голови сільських рад, члени міської 

територіальної виборчої комісії, особи причетні до розгляду питань порядку 

денного, представники засобів масової інформації, громадськість. 
 

Сесію відкрила і вела голова Пирятинської міської територіальної 

виборчої комісії  Шестакова Л.В., яка запропонувала  до розгляду два перших 

питання порядку денного: 

1. Про підсумки виборів та визнання повноважень Пирятинського 

міського голови Сімонова Андрія Вікторовича 

2. Про визнання повноважень депутатів Пирятинської міської ради 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –   27 осіб; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦЮ ПРИЙНЯТО. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Шестакову Л.В., голову Пирятинської міської територіальної виборчої 

комісії, яка повідомила про підсумки виборів та визнання повноважень 

Пирятинського міського голови Сімонова Андрія Вікторовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“–   26 осіб; 

   „проти“–    0 осіб; 

   „утрималися“–   0 осіб. 

 

Сімонов А.В. не брав участі у голосуванні. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення №1 додається). 

 

Новообраний міський голова Сімонов Андрій Вікторович склав Присягу 

посадової особи місцевого самоврядування.  

 

2. СЛУХАЛИ:  

Шестакову Л.В., голову Пирятинської міської територіальної виборчої 

комісії, яка проінформувала про визнання повноважень депутатів Пирятинської 

міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:      „за“–   26 депутатів, міський голова; 

   „проти“–   0 осіб; 

   „утрималися“– 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 2 додається). 

 

 Голова Пирятинської міської територіальної виборчої комісії                  

Шестакова Л.В. повідомила, що далі сесію міської ради буде вести 

новообраний міський голова Сімонов А.В. 

 

Сімонов А.В., міський голова, подякував усім, хто прибув на пленарне 

засідання, побажав міцного здоров’я, наснаги, удачі у всіх починаннях та 

висловив сподівання на плідну співпрацю з кожним. Для ведення сесії 

головуючий запропонував обрати робочі органи: секретаріат та лічильну 

комісію. Пропозицію вніс депутат Гусак О.М.:  обрати секретаріат у складі двох 

осіб, персонально – Гуцаленко О.М., Ящик В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  23 депутата, міський голова; 

  „проти“ –  1 особа (Клепач В.О); 

 „утрималися“ –  2 особи (Захарченко А.О.,                   

Ящик В.М.). 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат Гусак О.М. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Міхєєв Д.С., Криворучко В.В., Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  24 депутата, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутати Клепач В.О., Ящик В.М. не брали участі в голосуванні. 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на пленарне засідання першої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виносяться наступні питання: 

 

Порядок денний: 

3. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

4. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

5. Про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 
6. Про лічильну комісію з обрання секретаря Пирятинської міської ради. 

7. Про обрання секретаря Пирятинської міської ради 

8. Про затвердження на посаду керуючого справами виконкому міської 

ради 

9. Про утворення постійних комісій Пирятинської міської ради восьмого 

скликання  

10. Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519 (із змінами) 

11. Про затвердження старост населених пунктів Пирятинської міської 

ОТГ 

12. Про утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

визначення його чисельності та затвердження складу 

13. Різне 

 

  Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  26 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

першої сесії в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  26 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання першої сесії міської 

ради, який налічує 12 питань та „Різне“. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf


Пропонується такий регламент роботи сесії: 

для інформації по питаннях порядку денного            – до 5 хв.; 

для виступів в обговоренні       – до 3 хв.; 

питання-відповіді        – до 1 хв. 

Роботу першої сесії міської ради восьмого скликання провести протягом            

2 годин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  26 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

3. СЛУХАЛИ:   

Сімонова А.В.,  міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради. Запропонував затвердити на посаду Мельниченка Михайла 

Володимировича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –    26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 3 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ:   

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради. Запропонував затвердити на посаду Котенка Олександра Анатолійовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –    26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –  0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 4 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ:  

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради. Запропонував затвердити на посаду Коваленко Тамару Василівну. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/4_%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf


ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –    26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“–   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 5 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Сімонова  А.В., міського голову, який проінформував про лічильну 

комісію з обрання секретаря Пирятинської міської ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., депутат міської ради, який ознайомив присутніх з порядком 

формування лічильної комісії. Запропонував обрати лічильну комісію з числа 

депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій для 

проведення таємного голосування. 

Куча О.Є., який запропонував обрати комісію у кількості 8 осіб, 

відповідно до політичних партій, представлених у Раді. 

Пропозиції щодо поіменного складу комісії внесли депутати Куча О.Є., 

Пазюк С.Г., Гусак О.М., Захарченко А.О., Люльченко О.А., які запропонували: 

від Полтавської обласної організації політичної партії „За майбутнє“ 

делегувати депутата Клепач В.О., від Полтавської територіальної організації 

Радикальної партії Олега Ляшка – Тарасенко Т.В., від Полтавської 

територіальної організації Політичної партії „Європейська Солідарність“ – 

Захарченко А.О., від Полтавської обласної організації Всеукраїнського 

об’єднання „Батьківщина“ – Жданова О.І., від Полтавської обласної організації 

Політичної партії „Слуга народу“ – Хоменка О.В., від Полтавької регіональної 

організації Політичної партії „Опозиційна платформа – за життя“ –               

Дубецького Б.В., від Пирятинської районної організації Політичної партії 

„Рідне місто“ – Ящика О.М., від Полтавської обласної організації Політичної 

партії „ДОВІРА“ – Василенка М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –    26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 6 додається). 

 

Головуючий на засіданні Сімонов А.В. запропонував лічильній комісії 

зібратися окремо у спеціально відведеному місці в сесійній залі для проведення 

першого засідання. 

 

Далі відбулося засідання лічильної комісії з обрання секретаря 

Пирятинської міської ради восьмого скликання. 



СЛУХАЛИ: 

 Хоменка О.В., голову лічильної комісії з обрання секретаря Пирятинської 

міської ради, який довів до відома зміст протоколу № 1 засідання лічильної 

комісії з обрання секретаря Пирятинської міської ради восьмого скликання від                      

18 листопада 2020 року, на якому обрано голову, заступника голови та 

секретаря лічильної комісії; ознайомив з порядком таємного голосування з 

виборів секретаря міської ради (додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про обрання 

секретаря Пирятинської міської ради. Запропонував прийняти проєкт рішення 

за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –  26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –   0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що відповідно до чинного 

законодавства, секретар ради обирається з числа її депутатів на строк 

повноважень Ради, за пропозицією міського голови. Оскільки секретар буде 

тісно співпрацювати з депутатами та сприятиме здійсненню їх повноважень, 

під час обговорення кандидатури була врахована думка депутатів та проведені 

попередні консультації з усіма головами фракцій. В результаті, на посаду 

секретаря міської ради була запропонована єдина кандидатура, Пазюка Сергія 

Георгійовича, депутата виборчого округу №1. Сказав також, що особисто він 

знає Пазюка С.Г., як досвідчену людину в галузі місцевого самоврядування, 

йому відомо про його професіоналізм та ділові якості, тому сподівається на те, 

що в разі обрання Пазюка С.Г. на посаду секретаря, йому вдасться організувати 

та забезпечити роботу Ради. Запропонував внести до бюлетеня з обрання 

секретаря Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області 

18 листопада 2020 року кандидатуру Пазюка Сергія Георгійовича.  

 Гусак О.М., депутат міської ради, який сказав, що оскільки партія               

ВО „Батьківщина“ отримала найбільше мандатів довіри у громаді, логічно, що 

депутат від цієї політичної сили має претендувати на посаду секретаря. Сказав 

також, що особисто він вважає Пазюка С.Г. гідною кандидатурою, оскільки 

знає його, як гарного фахівця багато років. Звернувся до депутатів з 

пропозицією підтримати кандидатуру Пазюка С.Г. 

 Пазюк С.Г., депутат міської ради, який зробив заяву, що має конфлікт 

інтересів з даного питання, але братиме участь у голосуванні з даного питання. 

 



Далі відбулося таємне голосування з виборів секретаря міської ради 

восьмого скликання. 

 

СЛУХАЛИ: 

Хоменка О.В., голову лічильної комісії з обрання секретаря Пирятинської 

міської ради, який довів до відома зміст протоколу № 2 засідання лічильної 

комісії з обрання секретаря Пирятинської міської ради восьмого скликання від 

18 листопада 2020 року. Повідомив  про результати  таємного голосування з 

обрання секретаря Пирятинської міської ради восьмого скликання (додається). 

Повідомив, що до бюлетеня для таємного голосування з обрання  секретаря 

міської ради була внесена кандидатура депутата міської ради від виборчого 

округу № 1 Пазюка Сергія Георгійовича, яку запропонував міський голова 

Сімонов А.В. Двадцять шість депутатів та міський голова взяли участь у 

голосуванні. Повідомив також, що за результатами таємного голосування 

комісія вирішила вважати обраним на посаду секретаря Пирятинської міської 

ради восьмого скликання депутата від виборчого округу № 1 Пазюка Сергія 

Георгійовича, оскільки його кандидатуру підтримало вісімнадцять осіб; не 

підтримали – шість осіб; утрималися – три особи; недійсних бюлетенів немає.  

 

Головуючий на засіданні, міський голова Сімонов А.В., поставив на 

голосування затвердження питання № 7 порядку денного „Про обрання 

секретаря Пирятинської міської ради“ в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –   25 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 

 Депутат Жданов О.І. не брав участі у голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 7 додається). 

 

Головуючий на засіданні, міський голова Сімонов А.В., надав слово для 

виступу новообраному секретарю міської ради Пазюку С.Г. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який подякував депутатам за 

висловлену довіру. Сказав, що на його думку, головне – плідно працювати у 

постійних комісіях, приймати консолідовані рішення та працювати на користь 

громади. 

 

8. СЛУХАЛИ:  

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про затвердження 

на посаду керуючого справами виконкому міської ради. Запропонував на 

посаду кандидатуру Козін Ірини Іванівни. 



ГОЛОСУВАЛИ:   „за„  –  26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –  0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 8 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про утворення 

постійних комісій Пирятинської міської ради восьмого скликання. Повідомив, 

що проєкт рішення містить пропозиції щодо утворення п’яти комісій, їх 

персонального складу із визначенням голів та секретарів комісій. Запропонував 

прийняти даний проєкт за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –   25 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  1 особа (Захарченко А.О.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Курочка О.С., депутат міської ради, який оголосив про самовідвід з 

посади секретаря комісії з питань містобудування, будівництва, житлово-

комунального господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 Захарченко А.О., депутат міської ради, яка запропонувала комісії з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ додати  

повноваження в галузі культури і молоді.    

 

 Головуючий поставив на голосування пропозиції депутатів Курочки О.С. 

та Захарченко А.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –   25 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  1 особа (Хоменко О.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити пропозиції. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„ –   26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 9 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про внесення змін 

до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 грудня 2019 року № 519 (із змінами). Повідомив, що зміни 

пропонуються у зв’язку з необхідністю введення в штат Пирятинської міської 

ради 14 одиниць старост і шести діловодів. Сказав також, що після прийняття 

законодавства щодо утворення старостинських округів, питання призначення 

старост буде переглянуте. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„  –  24 депутати, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –   2 особи (Захарченко А.О.,                  

Криворучко В.В.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 10 додається). 

 

 Головуючий, міський голова Сімонов А.В., оголосив десятихвилинну 

перерву у засіданні.  

 

11. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про затвердження 

старост населених пунктів Пирятинської міської ОТГ.  

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення для голосування за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„ –   15 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  3 особи.  

 

Не брали участі у голосуванні – 8 осіб. 

 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти даний проєкт рішення за основу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гусак О.М., депутат міської ради, який запропонував вказати у рішенні 

термін, до якого призначити старост, а саме: „Призначити терміном до                     

01 квітня 2021 року “. 



Головуючий поставив на голосування пропозицію депутата Гусака О.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„ –   22 депутати, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  4 особи.  

 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити пропозицію. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення „в цілому“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„–   22 депутати, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  4 особи.  

 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 11 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Сімонова А.В., міського голову, який проінформував про утворення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності 

та затвердження складу. 

 

Головуючий поставив на голосування проєкт рішення для голосування за 

основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„ -–  26 депутатів, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти даний проєкт рішення за основу. 

 

Оскільки у присутніх не було пропозицій та доповнень до 

запропонованого проєкту, головуючий поставив на голосування проєкт рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за„ –   26 депутати, міський голова; 

   „проти“ –   0 осіб; 

   „утрималися“ –  0 осіб.  

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання (Рішення № 12 додається). 

 

Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та 

оголосив першу сесію Пирятинської міської ради восьмого скликання 

закритою. 

 

 

Міський голова А.В.Сімонов 

 

 

 

Секретар міської ради С.Г.Пазюк 


