
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять четвертої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

30 грудня 2021 року № 25 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 16 депутатів і міський голова 

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

Близнюк В.І. 

Василенко М.В. 

Гаркавенко О.М. 

Гуцаленко О.М. 

Тарасенко Т.В., 

Захарченко А.О. 

Криворучко В.В. 

Ящик В.М. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять 

четвертої 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 внесла депутат міської ради      

Демиденко Н.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –    

Жданов О.І., Дубецький Б.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 16 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Депутат міської ради Демиденко Н.М. внесла пропозицію обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – Хоменко О.В.,       

Люльченко О.А., Йощенко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять четвертої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 2 питання. 

Вони були обговорені на засіданні профільної комісії, яке відбулося перед 

початком сесії. 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 інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

2. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

3. 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 пропозицій та зауважень до порядку 

денного, головуючий поставив на голосування порядок денний в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять четвертої 

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 20 хвилин, без перерви. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Депутат міської ради Олексій Гусак привітав усіх присутніх з 

наступаючим новим, 2022 роком, подякував депутатському корпусу, 

керівництву та працівникам виконкому міської ради за взаєморозуміння та 

співпрацю протягом року, побажав міцного здоровʼя, щастя, достатку, мирного 

неба та всього найкращого у новому році. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Божка А.М., начальника відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації, який проінформував про внесення змін до Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 966 додається) 

 

2. 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 № 967 додається) 

 

Оскільки обговорення в „Різному“ не було, міський голова Сімонов А.В. 

подякував усім за роботу та оголосив двадцять четверту позачергову сесію 

закритою. 

 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


