
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістдесят сьомої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

18 березня 2020 року № 74 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 16 депутатів 

 

Відсутні: Войпанюк В.К. 

 Кривобок В.І. 

 Крицький М.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Чайка Т.Г. 

 Шаповал Д.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, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Рябоконь О.П. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію внесла депутат Гудзь В.І.: обрати 

секретаріат у складі двох осіб, персонально – Щур Т.Г., Хоменка О.В. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 



 Депутат Щур Т.Г. внесла пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Горбачов О.В., Драло І.Г., Солонський С.П. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд шістдесят сьомої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 4 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося сьогодні, 18 березня    

2020 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, який 

налічує 4 питання та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, 

коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 

2. Про затвердження Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна 

лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020 рік 

3. Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

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

територіальної громади на 2020 рік 

5. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 
 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

шістдесят сьомої позачергової сесії в цілому. 
 



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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 
 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістдесят сьомої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 4 питання та „Різне“. 

 
Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного   - до 5 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, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., заступника директора КП „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на       

2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради на 2020 рік. (Рішення № 144 

додається).  

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради, яка 

проінформувала про затвердження Програми щодо запобігання поширення 

пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  1 (Гудзь В.І.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Програму щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ 

Пирятинської районної ради на 2020 рік. (Рішення № 145 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії сьомого 

скликання від 25 лютого 2020 року № 87 „Про затвердження Програми 

створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ на 2020 рік, виклавши Програму в новій редакції. 

(Рішення № 146 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1, 2, 3. (Рішення № 147 

додається). 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


