
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцятої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

10 грудня 2021 року № 21 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 19 депутатів і міський голова 

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

 Близнюк В.І. 

 Демиденко Н.М. 

 Жданов О.І. 

Клепач В.О. 

 Тарасенко Т.В. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцятої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Для ведення сесії головуючий запропонував обрати робочі органи: 

секретаріат та лічильну комісію. Пропозицію вніс депутат Гусак О.М.: обрати 

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

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



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

комісію у складі трьох осіб, персонально – Білик Ю.В., Захарченко А.О., 

Криворучко В.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа; 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд двадцятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 11 питань. Вони 

були обговорені на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося 

сьогодні, перед сесійним засіданням. Таким чином, був сформований проєкт 

порядку денного, який налічує 11 питань та, відповідно до Регламенту Ради, 

„Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про укладення грантового контракту з Європейським Союзом щодо 

отримання міжнародної технічної допомоги 

2. Про внесення змін до Програми „Підтримка управління Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської області“ 

3. Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік 

4. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2021 рік  

5. Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на 2021 рік 

6. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік 

7. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік  

8. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 25 серпня 2021 року № 674 

9. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 150 

10. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 152 

11. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 153 

12. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Прийняти порядок денний за основу. 

 

Оскільки від присутніх не надійшло пропозицій та зауважень до порядку 

денного, головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцятої позачергової 

сесії міської ради, який налічує 11 питань 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 40 хвилин, без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 
Міський голова Андрій Сімонов нагородив депутата Пирятинської 

міської ради Криворучка Володимира Володимировича Почесною грамотою 

Пирятинської міської ради за активну громадську позицію, конструктив у 

прийнятті рішень, вагомий особистий внесок у розвиток Пирятинської міської 

територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування. 

 
Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв депутат міської ради Ящик В.М., який 

повідомив про звернення жителів сіл Кейбалівка та Леляки щодо закриття 

Кейбалівського закладу дошкільної освіти „Колосок“. Повідомив, що батьки, 

діти яких відвідують заклад, вже зустрічалися з цього приводу з міським 

головою і сподіваються на позитивне вирішення проблеми. Особисто звернувся 



до заступника міського голови Тамари Коваленко з пропозицією спільно 

вирішити дане питання, адже діти – це наше майбутнє. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що спільними зусиллями 

можливо вирішити порушене питання, але за умови оптимізації чисельності 

штатних одиниць, оскільки заклад відвідує лише девʼятеро діток. 

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

жителів вул.Полтавської щодо відсутності тротуару на відрізку вулиці 

Полтавська від будинку №7 до ЗДО „Сонечко“. 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив, що будівництво тротуару 

на даному відрізку дороги включено до Програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік. Крім 

того, заходами Програми на наступний рік передбачене будівництво тротуару в 

сквері „Берізки“ в районі вул.Полтавська в м. Пирятин. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував змінити кольорову 

гаму бруківки тротуарів міста із сірого на більш яскраві кольори. 

Сімонов А.В., міський голова, який підтримав дану пропозицію і сказав, 

що вона буде врахована під час проведення реконструкції тротуару по 

вул.Соборна, вздовж Культурно-громадського центру та вниз, по напрямку 

вулиці. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку, яка проінформувала про укладення грантового контракту з 

Європейським Союзом щодо отримання міжнародної технічної допомоги. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 862 додається) 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Щербину А.О., тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління 

Державної казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської 

області, яка проінформувала про внесення змін до Програми утримання 

об’єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 863 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 864 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Коверду В.В., директора комунального підприємства „Пирятин-агроліс“, 

який проінформував про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2021 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який представив присутнім директора 

новоствореного комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ Владислава 

Коверду. Сказав, що має надію і вірить в те, що це буде самодостатнє і 

рентабельне підприємство. 

Коверда В.В., директор комунального підприємства „Пирятин-агроліс“, 

який повідомив, що після закінчення Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (2009 рік), має вищу освіту ступеня „Магістр“ за 

спеціальністю „Лісове господарство“. Починав свою трудову діяльність на 

посаді майстра лісу в державному підприємстві „Корсунь-Шевченківське лісове 

господарство“, згодом виконував обов’язки лісничого. Загалом трудовий стаж 

по спеціальності складає близько 10 років. Сказав також, що метою діяльності 

підприємства перш за все є охорона, захист, відтворення та раціональне 

використання лісових насаджень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 865 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економіки, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 866 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.А., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 867 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 868 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю. начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 25 серпня 2021 року № 674. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 869 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю. начальника юридичного відділу, який проінформував 



про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 лютого 2021 року № 150. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 870 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю. начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 лютого 2021 року № 152. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 871 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю. начальника юридичного відділу, який проінформував 

про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 24 лютого 2021 року № 153. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 872 додається). 

 

Оскільки у „Різному“ обговорення не було, головуючий, міський голова 

Сімонов А.В., подякував усім за роботу та оголосив двадцяту позачергову сесію 

закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


