
 

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання шостої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

03 лютого 2021 року № 6 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутніх – 20 депутатів. 

 

Відсутні: Гусак О.М. 

 Дубецький Б.В. 

 Клепач В.О. 

 Криворучко В.В. 

 Рябоконь О.П. 

 Хоменко О.В. 

 

На сесію запрошені депутати Полтавської обласної ради, Лубенської 

районної ради, заступники міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, керуючий справами виконкому міської ради, старости сіл, 

начальники відділів, управлінь, комунальних підприємств та спеціалісти 

виконкому міської ради, причетні до розгляду питань порядку денного, 

представники засобів масової інформації. 

 

 Головував на сесії Пирятинський міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання шостої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „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               

Міхєєв Д.С.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально –                    

Василенко М.В., Люльченко О.А. 



ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи.  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Міхєєв Д.С. вніс пропозицію обрати лічильну 

комісію у складі трьох осіб, персонально – Бартошак В.А., Тарасенко Т.В., 

Білик Ю.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

„утрималися“ – 3 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд шостої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 3 питання. Вони 

оприлюднені на офіційному вебсайті Пирятинської міської ради та 

обговорювалися на засіданні постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної 

власності, яке відбулося сьогодні, 03 лютого 2021 року. Таким чином, був 

сформований проєкт порядку денного, який налічує 3 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 рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119 

3. Про внесення змін до бюджету пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік 

4. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

Головуючий запропонував порядок денний шостої позачергової сесії 

затвердити в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 



 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний пленарного засідання шостої позачергової 

сесії міської ради, який налічує 3 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питаннях порядку денного – до 3 хв. 

для виступів в обговоренні – до 3 хв. 

питання-відповіді – в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу пленарного засідання сесії провести упродовж                         

30 хвилин. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого скликання 

слово для виступу взяв депутат міської ради Куча О.Є. Попросив 

проінформувати, як вирішується питання усунення наслідків складних 

погодних умов, зумовлених снігопадами, на території громади: яка техніка 

працює, чим допомагає обласна влада, служба автомобільних доріг у 

Полтавській області, Агентство місцевих доріг, місцеві підприємці. 

 Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що на даний час працює три 

одиниці снігоприбиральної техніки КП „Каштан“: 2 трактори та 1 грейдер. 

Допомогу власною технікою надали місцеві товаро- та сільгоспвиробники: 

Віталій та Олександр Ящики, три трактора для розчищення надав Олексій 

Жданов (ПП „Удача“), КРАЗ та навантажувач – Микола Науменко, ТОВ 

„Шляхове будівництво „Альтком“ надав машину для розсипання піскосуміші. 

Агенція місцевих доріг у Полтавській області чистить дороги тільки 

державного значення. Для розчищення доріг навіть обласного підпорядкування 

задіяна техніка місцевих аграріїв. Надалі планується залучити до розчищення і 

АТ Пирятинський сирзавод. Повідомив також, що завдяки місцевим аграріям, у 

селах громади немає проблем з розчищенням снігу. Подякував усім, хто з 

відповідальністю віднісся до цієї проблеми, вчасно та якісно надав допомогу. 

 Бабак В.А., депутат обласної ради, який зауважив, що з огляду на 

подальші складні погодні умови, слід активніше залучати до розчищення 

вулиць міста підприємства, які знаходяться на території м.Пирятин (ДП 

„Лісгосп“, Пирятинський сирзавод, комбікормовий завод, комбінат 

хлібопродуктів та інші). Запропонував підтримати пропозицію депутата                

Кучі О.Є. та звернутися до Агентства місцевих доріг у Полтавській області   

(О.І. Басан) для надання інформації щодо сум коштів, які були виділені у 2021 



році та виділялися у попередніх роках на обслуговування доріг обласного 

значення, які знаходяться на території Пирятинської громади (бувшого 

Пирятинського району) та як вони освоєні. Довів до відома, що протяжність 

таких доріг становить більше 200 км. 

 Сімонов А.В., міський голова, який пообіцяв прозвітувати на наступній 

сесії міської ради стосовно питань, порушених депутатом Бабаком В.А.  

Гаркавенко О.М., депутат міської ради, директор КП „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“, який порушив питання щодо розчищення снігу на 

території Пирятинської лікарні для кращого доступу до стаціонарних відділень, 

оскільки на даний час сніг розчищається вручну, силами працівників лікарні. 

Міський голова Андрій Сімонов дав доручення директору КП „Каштан“ 

Шокалу В.Г. першочергово розчищати територію та в’їзди до лікарні. 

 

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. Повідомила, що 

зміни вносяться у зв’язку з доповненням Програми заходом „Капітальний 

ремонт будівлі інфекційного відділення та денного стаціонару Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: 

вул.Аврущенка,2 , м.Пирятин Лубенського району Полтавської області (в т.ч. 

виготовлення робочого проєкту) на суму 256,0 тис. грн.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 112 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 грудня               

2020 року № 119. Внесення змін до рішення зумовлено введенням до структури 

двох штатних одиниць: у відділ державної реєстрації та службу у справах дітей 

виконкому міської ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 



 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 113 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 114 додається). 

 

Головуючий, міський голова Сімонов А.В., подякував усім за роботу та 

оголосив сесію закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


