
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сімдесят другої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

05 серпня 2020 року № 81 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 14 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Драло І.Г. 

 Дубров М.Я. 

 Клименко Ю.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Михайлюк О.В. 

 Солонський О.М. 

 Томко С.Я. 

 Хоменко О.В. 

 Шаповал Д.Г. 

 Щур Т.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, 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 – Пишненко М.Ф., Солонський С.П.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа (Пишненко М.Ф.). 

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Депутат  Кривобок В.І. вніс пропозицію обрати лічильну комісію у складі 

трьох осіб, персонально – Войпанюк В.К., Йощенко В.М., Клепач В.М.  

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 2 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

засіданнях постійних комісій, які проходили 03 та 04 серпня 2020 року. Таким 

чином, був сформований проєкт порядку денного, який налічує 2 питання та, 

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

тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 

2020 році 

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

територіальної громади на 2020 рік  

3. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят другої позачергової сесії в цілому. 

 

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

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят другої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 2 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 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: 

 Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту, який 

проінформував про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2020 році. Повідомив, що в поточному році відпочинок та оздоровлення 

дітей у таборах з денним перебуванням на базі закладів середньої та 

позашкільної освіти, крім Пирятинської ДЮСШ, відбуватися не буде. Провести 

оздоровлення дітей на базі Пирятинської ДЮСШ дозволяє Постанова 

Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43 „Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)“. Відповідно до 

заходів Програми у таборі з денним перебуванням на базі Пирятинської дитячо-

юнацької спортивної школи планується оздоровити 75 дітей, при цьому 

фінансування провести за рахунок коштів бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 23 100 грн та коштів батьківської плати в сумі    

5 300 грн. Зміни до Програми вносяться у звʼязку з тим, що при її розробці було 

передбачено харчування дітей в їдальні Пирятинського ліцею. На даний час 

працівники ідальні перебувають у відпустках, і тому харчування буде 

організовано у ресторані „Удай“. Ця зміна має бути відображена у заходах 

Програми. Сказав також, що для оздоровлення дітей в оздоровчих закладах 

Полтавської області в Програмі були передбачені кошти в сумі 429 248 грн на 

умовах співфінансування 50% на 50% з обласного бюджету та бюджету міської 

ОТГ. В звʼязку з карантинними заходами, спричиненими поширенням 

коронавірусної інфекції СOVID-19, оздоровчі табори області в цьому році 

працювати не будуть. Тому рішенням сесії Полтавської обласної ради внесено 

зміни щодо часткового зменшення фінансування на оздоровлення дітей на 

відшкодування частини вартості путівки до закладів оздоровлення та 

відпочинку Полтавської області влітку 2020 року на суму 137 073 грн. 



Відповідні зміни внесено і до бюджету Пирятинської міської ОТГ (суму 

зменшено на 137 073 грн). Також в звʼязку з карантинними заходами внесено 

зміни до бюджету міської ОТГ в частині зменшення фінансування на 

відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки протягом 2020 року в сумі 186 222 грн. В звʼязку з цим 

пропонується привести у відповідність фінансування заходів Програми за 

кошти бюджету міської ОТГ. 

Повідомив також, що вранці 05 серпня 2020 року спеціально створеною 

комісією було проведене обстеження стану готовності закладу позашкільної 

освіти до роботи, з урахуванням організації протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 30.07.2020 № 43, та складений відповідний акт. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

зазначив, що сімдесят друга позачергова сесія міської ради скликана на підставі 

службової записки директора Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи 

Горбачова О.В., що є порушенням законодавства, адже сесія скликається 

відповідно до розпорядження міського голови або за ініціативи 1/3 від 

депутатського складу.  

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради, 

який сказав, що пунктами  6.2 та 6.3 статті 6 „Позачергові сесії Ради“ 

Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання визначено, 

що позачергова сесія скликається головою Ради за власною ініціативою. 

Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії 

подаються в письмовій формі голові Ради з переліком питань, що 

пропонуються для розгляду. Директор Пирятинської ДЮСШ Горбачов О.В. 

подав міському голові службову записку, у якій викладено пропозицію та 

обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії та перелік 

питань, які пропонуються для розгляду. На підставі цього листа міський голова, 

за власною ініціативою, видав розпорядження про скликання сімдесят другої 

позачергової сесії міської ради. Відтак вимог Регламенту роботи Пирятинської 

міської ради сьомого скликання дотримано, порушення чинного законодавства 

відсутні. 

Войпанюк В.К., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який у 

продовження виступу зазначив, що епідемічна ситуація в Україні погіршується, 

тому Міністерство освіти і науки України не рекомендує проводити 

оздоровлення дітей в оздоровчих закладах влітку 2020 року. Про це йому 

повідомили фахівці Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації в телефонній розмові. Крім того, у відповідь на 

депутатський запит Хоменка О.В., який наразі відсутній на пленарному 

засіданні сесії, виконкомом міської ради надано копію акту перевірки стану 

готовності закладу позашкільної освіти з урахуванням організації 



протиепідемічних заходів, передбачених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43, складений 05 серпня           

2020 року. У цьому документі зазначено: „Дозволити роботу табору з денним 

перебуванням дітей на базі Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи за 

умови дотримання протиепідемічних заходів, передбачених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43 „Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)“ після прийнятого 

рішення регіональної та місцевої комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій“. Зрозуміло, що на даний час акт ще не 

направлено на розгляд регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, рішення ще не прийнято. Відтак підстави 

для відкриття табору відсутні.  

Горбачов О.В., депутат міської ради, директор Пирятинської дитячо-

юнацької спортивної школи, який сказав, що відкриття табору з денним 

перебуванням на базі Пирятинської ДЮСШ планується на 12 серпня, тому що 

до 10 серпня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій планує розглянути питання щодо роботи оздоровчих 

таборів на базі освітянських закладів на території Полтавської області. Щоб не 

зволікати з відкриттям табору та забезпечити харчування дітей, у разі 

позитивного вирішення зазначеного питання, необхідно завчасно прийняти 

рішення міської ради щодо внесення змін до Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей та внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. На даний час вже проводяться тренування 

вихованців ДЮСШ відповідно до графіка, а коли почне працювати табір з 

денним перебуванням, діти будуть ще й харчуватися за рахунок коштів 

бюджету та батьтівської плати. Наголосив, що вищезгадана постанова 

Головного санітарного лікаря була прийнята 30 липня 2020 року, тому й дії 

щодо організації роботи табору відбуваються у терміновому порядку. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запитав, чому, плануючи 

оздоровлення вихованців Пирятинської ДЮСШ, не можна охопити 

оздоровленням інших дітей, наприклад, учнів шкіл. 

Зуєв С.В., начальник відділу освіти, молоді і спорту міської ради, який 

відповів, що на даний час педагогічні працівники перебувають у тарифних 

відпустках і тому немає можливості організувати роботу пришкільних таборів 

відпочинку, які у попередні роки завжди працювали у червні. 

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала поставити на 

голосування проєкт рішення з даного питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  8 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  6 осіб. 

 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.  



Депутат Куча О.Є. залишив пленарне засідання сесії. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

що, оскільки депутати не прийняли рішення про внесення змін до Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2020 році, необхідності в прийнятті 

рішення щодо внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік немає. 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Йощенка В.М., депутата міської ради, який порушив питання щодо 

термінів проведення капітального ремонту дорожнього покриття по 

вул.Спартака на відрізку від вул.Завокзальна до вул.Гагаріна. Робочий проєкт 

виготовлено ще минулого року, але до сьогодні не затверджено рішенням 

виконавчого комітету. Чому так сталося? 

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

міської ради, який повідомив, що робочий проєкт „Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по вул.Спартака (від вул.Гагаріна до вул.Завокзальна) в 

м.Пирятин Полтавської області“ дійсно виносився на затвердження 

виконавчого комітету міської ради, але один із членів виконкому виступив 

проти, оскільки вважає, що є вулиці, де потреба проведення капітального 

ремонту дорожнього покриття значно вища. 

Жайворонка О.Л., депутата міської ради, який висловив здивування, що 

один голос став вирішальним. 

Рябоконя О.П., міського голову, який звернув увагу депутатів, яких у 

сесійній залі залишилась меншість, що питання щодо відвідування засідань 

постійних комісій та пленарних засідань міської ради останнім часом стоїть 

дуже гостро. Ситуація з відвідуванням засідань виконавчого комітету також 

складна. В умовах, коли в роботі сесії чи виконавчого комітету бере участь 

мінімальна кількість депутатів або членів виконавчого комітету, кожен голос 

стає „золотим“, бо саме він вирішує, буде рішення прийнято чи ні. 

Керівництвом міської ради застосовуються різні методи впливу: інформація 

розміщується на сайті, направляється керівникам партійних осередків, одного з 

членів виконкому, який не відвідував засідань, замінили іншим, але деструктив 

у роботі ради і виконавчого комітету залишається. Сьогоднішня сесія є 

яскравим прикладом такого деструктиву. 

 

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

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


