
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання сімдесят першої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

09 липня 2020 року № 80 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 15 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Йощенко В.М. 

 Куча О.Є. 

 Мірошніченко А.О. 

 Михайлюк О.В. 

 Пишненко М.Ф. 

 Приходько В.О. 

 Скочко О.М.  

 Солонський О.М. 

 Солонський С.П. 

 Якименко А.В. 

 

 На сесію запрошені та присутні: члени виконавчого комітету міської 

ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому, керуючий 

справами виконкому, 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 – Горбачов О.В., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 Депутат Клепач В.М. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Дубров М.Я., Жайворонок О.Л., Шаповал Д.Г.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят першої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 2 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, яка проходила                 

08 липня 2020 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного, 

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

оголошень, коротких повідомлень тощо). Повідомив також, що сьогодні,                 

09 липня 2020 року, на електронну поштову адресу виконкому Пирятинської 

міської ради надійшло анонімне повідомлення викривача щодо призначення 

керівника комунального підприємства „Готель „Пирятин“. В результаті, 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради Кудрявцеву О.О. доручено провести 

попередню перевірку інформації, викладеної в анонімному повідомленні, 

відповідно до статті 53
2 

Закону України „Про запобігання корупції“. Від 

висновків проведеної перевірки буде залежати подальше рішення стосовно 

призначення керівника комунального підприємства „Готель „Пирятин“. 

Враховуючи викладене, запропонував вилучити з порядку денного питання 

„Про призначення керівника комунального підприємства „Готель „Пирятин“. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про призначення керівника комунального підприємства „Каштан“ 

2. Про призначення керівника комунального підприємства „Готель 

„Пирятин 

3. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  13 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  1 особа (Кривобок В.І.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят першої позачергової сесії в цілому з урахуванням наданої пропозиції.. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят першої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 1 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 пленарного засідання сесії провести упродовж                       

30 хвилин без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  14 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про призначення керівника комунального 

підприємства „Каштан“. Повідомив, що 07 липня 2020 року відбулося засідання 

конкурсної комісії з відбору кандидатур на заміщення посади керівника 

комунального підприємства „Каштан“, на якій було визначено переможцем 

Шокала В.Г. В результаті голосування він отримав вісім голосів з дванадцяти, 

набравши найбільшу кількість серед трьох учасників. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Хоменко О.В., Войпанюк В.К., депутати міської ради, які взяли участь в 

обговоренні та поставили кандидату низку запитань. 

Шокало В.Г., переможець конкурсу на заміщення посади керівника 

комунального підприємства „Каштан“, який надав відповіді на запитання. 

Клепач В.М., депутат міської ради, який запропонував підтримати 

кандидатуру Шокала В.Г. на посаду керівника комунального підприємства 

„Каштан“, оскільки цій людині притаманні такі якості, як порядність, 

відповідальність та професіоналізм. 

 

Депутат Щур Т.Г. прибула на засідання та зареєструвалася. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  10 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  4 особи. 

 

Депутат Драло І.Г. не брав участі в голосуванні. 

Протокол поіменного голосування додається. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.  

 

2. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

 Войпанюка В.К., депутата міської ради, голову постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

порушив питання щодо строків початку демонтажних робіт у будинку № 155А 

по вул. Європейська. 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який повідомив, що договір на виконання робіт з підрядною 

організацією підписаний, але роботи відтерміновано через несприятливі 

погодні умови. Як тільки припиняться дощі, буде проведено демонтаж плит 

перекриття зазначеного будинку.  

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


