
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 
пленарного засідання вісімнадцятої позачергової сесії 

міської ради восьмого скликання 

 

09 листопада 2021 року         № 19 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 17 депутатів 

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

   Гусак О.М. 

   Захарченко А.М. 

   Клепач В.О. 

   Криворучко В.В. 

   Люльченко О.А. 

   Марченко В.М. 

   Тарасенко Т.В. 

   Ящик В.М. 

 

 Головував на сесії секретар міської ради Сергій Пазюк. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання вісімнадцятої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „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 Тристан 

О.В.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Дубецький Б.В., 

Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ –0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



 Депутат міської ради Йощенко В.М. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Гаркавенко О.М., Міхєєв Д.С., 

Шикеринець І.С. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд вісімнадцятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 4 питання. Вони 

обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося сьогодні, 

перед сесійним засіданням. 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 розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році  

 2. Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 

2020-2021 роки 

 3. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2021 рік 

 4. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

 5. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „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 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний пленарного засідання вісімнадцятої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 4 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

 Головуючий, секретар міської ради Сергій Пазюк, від імені усього 

депутатського корпусу привітав із професійним святом працівників культури та 

аматорів народного мистецтва Пирятинщини. Побажав їм здоровʼя, натхнення, 

нових творчих успіхів. Повідомив також, що днями відсвяткували професійне 

свято і працівники соціальної сфери. Це люди, які своєю самовідданою працею 

першими приходять на допомогу соціально незахищеним верствам населення, 

підтримуючи їх щодня. Користуючись нагодою, вручив подяку депутату міської 

ради Олегу Тристану від Полтавської обласної ради за багаторічну сумлінну 

працю та значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток 

Пирятинщини. 

 

 Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 797 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.А., заступника директора з економічних питань КП 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 



внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 

інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади Комунальним 

підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020-2021 

роки. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 798 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами, який проінформував про внесення змін до 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 16 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб; 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 799 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про 

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на                 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

     „проти“ – 0 осіб; 

     „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 800 додається). 

 

 Головуючий, секретар міської ради Пазюк С.Г., подякував усім за роботу та 

оголосив вісімнадцяту позачергову сесію закритою. 

 

 

 

Секретар ради        С.Г. Пазюк 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату     Д.С. Коверда 


