
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ     

пленарного засідання сімдесят четвертої позачергової сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

11 вересня 2020 року № 83 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 20 депутатів 

 

Відсутні: Бурий М.С. 

 Горбачов О.В. 

 Жайворонок О.Л. 

 Клименко Ю.В. 

 Мірошніченко А.О. 

 Шаповал Д.Г. 

 

 На сесію запрошені та присутні: депутат Полтавської обласної ради 

Сімонов А.В., голова Пирятинської районної державної адміністрації        

Зайцев А.П., заступник голови Пирятинської районної ради Гусак О.М., 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 вніс депутат Солонський О.М.: 

обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гудзь В.І., Драло І.Г. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 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 – Войпанюк В.К., Йощенко В.М., Томко С.Я. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд сімдесят четвертої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання виноситься 4 питання. Вони 

оприлюднені на власному сайті територіальної громади, обговорювалися на 

спільному засіданні постійних комісій 10 вересня 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 внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода“ 

Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік 

3.  Про внесення змін до Програми „Безпечна громада“ 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“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

На засідання прибув та зареєструвався депутат Якименко А.В. 

 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

повідомив, що до нього звернулося керівництво комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради з 

питанням щодо подальшого підпорядкування комунального підприємства в 

умовах проведення адміністративної реформи. Запропонував внести до порядку 

денного питання „Про надання медичної допомоги жителям Пирятинської 



міської обʼєднаної територіальної громади в умовах проведення 

адміністративно-територіальної реформи“.  

 Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка повідомила, що проєкт рішення в 

паперовому та електронному вигляді був поданий депутатом Войпанюком В.К 

за 10 хвилин до початку пленарного засідання сесії.  

 Рябоконь О.П., міський голова, який сказав, що насправді питання дуже 

серйозне, але жодного звернення від засновника комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ – Пирятинської районної ради – до 

Пирятинської міської ради не надходило. В той же час міська рада 

неодноразово ініціювала створення робочих груп для розгляду питання щодо 

подальшого функціонування комунальних підприємств охорони здоров’я, 

пропонувала засновнику розробити стратегію розвитку цих закладів. 

 Гусак О.М., заступник голови Пирятинської районної ради, який 

повідомив, що 11 вересня 2020 року відбулося засідання постійних комісій 

районної ради, де було прийнято звернення до депутатів Пирятинської міської 

ради стосовно прийняття майна із спільної власності громад Пирятинського 

району у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади та входження до складу засновників комунальних підприємств 

охорони здоров’я Пирятинської районної ради. (Текст звернення додається). 

 Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка нагадала, 

що відповідно до статті 7 „Формування порядку денного сесії Ради“ Регламенту 

роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання лист, який надійшов на 

імʼя депутата міської ради Войпанюка В.К., потрібно розглянути на постійних 

комісіях, напрацювати узгоджений проєкт рішення, після чого винести на 

розгляд сесії. 

 Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який сказав, що назва проєкту рішення „Про надання 

медичної допомоги жителям Пирятинської міської обʼєднаної територіальної 

громади в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи“ не 

передбачає прийняття в комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району. Запропонував змінити назву. 

 В ході обговорення було узгоджено назву проєкту рішення, яке вноситься 

до порядку денного, а саме: „Про створення робочої групи з напрацювання 

пропозицій щодо прийняття в комунальну власність Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади майна спільної власності територіальних 

громад Пирятинського району“. 

 

Головуючий поставив на голосування затвердження порядку денного 

сімдесят четвертої позачергової сесії, який налічує 5 питань та Різне, в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  1 особа (Клепач В.М.); 

 „утрималися“ –  0 осіб. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання сімдесят четвертої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 5 питань 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 40 хвилин 

без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми 

утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 222 „Про 

затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“, 

виклавши Програму в новій редакції, що додається. (Рішення № 398 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Курочку О.С., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про внесення змін та доповнень до 

Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 20 січня 2020 року № 52 „Про затвердження 

Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ на 2020 рік“, виклавши 

Програму у новій редакції, що додається. (Рішення № 399 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 „Безпечна громада“ на 2020 рік.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Куча О.Є. був відсутній у залі засідань, тому не брав участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до пункту 1 рішення шістдесят шостої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 89 „Про 

затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020 рік“, виклавши Програму у 

новій редакції, що додається. (Рішення № 400 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“ –  19 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

Депутат Дубров М.Я. був відсутній у залі засідань, тому не брав участі у 

голосуванні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5. (Рішення               

№ 401 додається). 

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи, який 

проінформував про створення робочої групи з напрацювання пропозицій щодо 

прийняття в комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади майна спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району. Запропонував включити до складу робочої групи голів 

постійних комісій міської ради, представників адміністрації та профспілкового 

комітету комунального підприємства „Пирятинська центральна районна 

лікарня“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., депутат міської ради, який висловив думку, що створити 

робочу групу треба, але перш ніж приймати рішення про прийняття майна, 

необхідно, щоб Пирятинська районна рада прийняла рішення про наміри 

передати майно спільної власності територіальних громад Пирятинського 

району у власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Іванченко Т.І., медичний директор комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“, яка висловила стурбованість тим, 

що в разі передачі комунального підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Лубенській районній раді суттєво погіршиться фінансування 

закладу і, відповідно, якість надання послуг населенню Пирятинської ОТГ. 

Кривобок В.І., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

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

запропонував включити до складу робочої групи заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., начальника відділу 

управління комунальною власністю виконкому міської ради Кошову Є.О., 

начальника юридичного відділу виконкому міської ради Соловйова Р.Ю., 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

Цюру І.О. 

Хоменко О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг, який запропонував до складу робочої групи депутата 

Кучу О.Є. 

Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який запропонував до складу робочої групи 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Безушко Л.С. 

Рябоконь О.П., міський голова, який вніс пропозицію включити до складу 

робочої групи начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Романенка В.В. та доручити Безушко Л.С., заступнику міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради і депутатові Пирятинської районної ради, 

очолювати і спрямовувати діяльність робочої групи. Крім того, висловив 

думку, що у разі потреби робоча група може залучати спеціалістів 



Пирятинської районної ради, закладів освіти, культури, охорони здоров’я, 

сільських голів.  

Чайка Т.Г., секретар міської ради, яка запропонувала внести зміни до 

проєкту рішення, а саме: покласти контроль за виконанням рішення на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

Головуючий запропонував прийняти рішення з даного питання з 

урахуванням наданих пропозицій.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –  20 депутатів, міський голова; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Створити робочу групу з напрацювання пропозицій щодо прийняття в 

комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

майна спільної власності територіальних громад Пирятинського району у 

складі, що додається, та провести засідання робочої групи до 18 вересня      

2020 року. (Рішення № 401 додається). 

 

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

 

 

 

Міський голова О.П. Рябоконь 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


