
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шістнадцятої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

21 жовтня 2021 року № 17 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутніх – 17 депутатів 

 

Відсутні: Близнюк В.І. 

 Гаркавенко О.М. 

 Демиденко Н.М. 

 Дубецький Б.В. 

 Куча О.Є. 

 Марченко В.М. 

 Тарасенко Т.В. 

 Тристан О.В. 

 Ящик О.М. 

 

 Головував на сесії секретар міської ради Сергій Пазюк. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання шістнадцятої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 депутатів; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат міської ради Гусак 

О.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гусак О.В., 

Люльченко О.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 депутатів; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  1 особа  

 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Гусак О.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Бартошак В.А., Міхєєв Д.С., 

Захарченко А.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 депутатів; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

На розгляд шістнадцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання виноситься 2 питання. Вони обговорювалися на спільному 

засіданні постійних комісій, яке відбулося перед сесією. 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 рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

2. Про надання дозволу на передачу в оренду комунального майна 

3. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 депутатів; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий 

поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 депутатів; 

  „проти“ –  0 осіб; 

 „утрималися“ –  0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання шістнадцятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 2 питання та „Різне“. 



Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного  - до 2 хв. 

для виступів в обговоренні - до 2 хв. 

питання-відповіді                                          - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 30 хвилин без перерви. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв депутат міської ради Гусак О.М., який повідомив про 

усні звернення жителів багатоквартирних будинків по вул.Полтавська щодо 

відсутності належної температури у централізованій системі опалення. 

Міхєєв Д.С., начальник управління інфраструктури, житлово-

комунального господарства та комунальної власності, який пояснив, що така 

ситуація склалася тому, що у будинках завоздушена система опалення. На 

даний час працівники КП „Каштан“, які виконували таку роботу в інших 

будинках, на лікарняному, тому процес призупинився. Користуючись нагодою, 

довів до відома, що, зокрема, у жителів будинку по вул.Полтавська,2 

заборгованість перед КП „Каштан“ становить 136 000 грн. 

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка повідомила про скарги 

жителів с.Смотрики щодо відсутності на деяких вулицях водопостачання. 

Пазюк С.Г., секретар міської ради, який, коментуючи попередній виступ, 

повідомив, що міська рада працює над вирішенням даного питання, але 

складність у тому, що значна частина водогону потребує повної заміни.  

Захарченко А.О., депутат міської ради, яка звернулася до батьків, діти 

яких відвідують заклади дошкільної освіти з проханням не приводити до 

садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем, нежиттю та іншими 

симптомами захворювань, оскільки здорові діти після хвороби знову 

починають хворіти, і так безкінечно.  

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 депутатів; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 743 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю, яка 

проінформувала про надання дозволу на передачу в оренду комунального 

майна. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 депутатів; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 744 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Ящика В.М., депутата міської ради, який поцікавився станом 

захворюваності жителів нашої громади на COVID-19 і чи є вакцинованими 

хворі особи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Киричевський Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, який проінформував, 

що станом на 21 жовтня, на території Пирятинської громади, зареєстровано 118 

активних випадків (пацієнти, в яких виявлено вірус, ще не одужали, або 

продовжують лікування). Всього за останній тиждень виявлено 76 нових 

випадків, за передостанній – 39. За останню добу – 10 нових випадків. За 

минулу добу було провакциновано 163 особи. Всього з початку вакцинальної 

кампанії зроблено 10953 доз. 

 

Головуючий, секретар міської ради Сергій Пазюк, подякував усім за 

роботу та оголосив сесію закритою. 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату О.М. Журавель 


