ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
пленарного засідання двадцять шостої позачергової сесії
міської ради восьмого скликання
16 лютого 2022 року

№ 27

Обрано депутатів – 26 осіб
Присутні – 20 депутатів
Відсутні: Василенко М.В.
Дубецький Б.В.
Криворучко В.В.
Шикеринець І.С.
Тристан О.В.
Марченко В.М.
Головував на сесії секретар ради Пазюк С.Г.
Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять шостої
позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 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 Гусак
О.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Йощенко В.М.,
Жданов О.І.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 1 особа;

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.

Депутат міської ради Гусак О.М. вніс пропозицію обрати лічильну
комісію у складі трьох осіб, персонально – Гуцаленко О.М., Тарасенко Т.В.,
Люльченко О.А.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 18 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб
Не брали участі у голосуванні – 2 особи

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО.
Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять шостої позачергової
сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 9 питань. Вони
обговорювалися на засіданнях постійних комісій, які відбулися 11 лютого та 16
лютого 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку денного,
який налічує 9 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для
оголошень, коротких повідомлень тощо).
Порядок денний:
1. Про затвердження звіту про виконання бюджету Пирятинської міської
територіальної громади за 2021 рік
2. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та
соціального забезпечення населення на 2022 рік
3. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності комунального
підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки
4. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального
підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році
5. Про внесення змін до рішення двадцятої позачергової сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 862
„Про укладення грантового контракту з Європейським Союзом щодо
отримання міжнародної технічної допомоги“
6. Про затвердження Угод про партнерство щодо спільної реалізації
проєкту міжнародної технічної допомоги за кошти ЄС
7. Про затвердження Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“
8. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної
громади на 2022 рік
9. Про звернення Пирятинської міської ради до жителів громади
10. 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 двадцять шостої
позачергової сесії міської ради, який налічує 9 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 1 години без перерви.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 20 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити запропонований регламент роботи сесії.
Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого
скликання, слово для виступу взяв Куча О.Є., депутат міської ради, який
подякував керівництву КП „Каштан“ за налагоджену роботу з вивезення
твердих побутових відходів по місту. Відзначив, що на даний час баки не
переповнені та немає скупчення сміття на майданчиках біля них.
Захарченко А.О., депутат міської ради, яка повідомила про звернення
жительки м.Пирятин, матері-героїні, яка виховує шестеро дітей, Кайгородцевої
І.Ф. щодо поліпшення житлових умов, а саме: матеріальної допомоги для
проведення добудови будинку.
Яременко О.О., начальник відділу соціального захисту та охорони
здоровʼя, яка, відповідаючи на порушене питання, повідомила, що заявниця
перебуває в черзі на отримання житла.
Пазюк С.Г., секретар ради, який доручив начальнику відділу соціального
захисту та охорони здоровʼя Яременко О.О. зібрати робочу групу за участю
депутата міської ради Захарченко А.О. для вивчення порушеного питання.
Мельниченко М.В., заступник міського голови з питань діяльності
виконкому, який повідомив, що 22 лютого поточного року, планується

проведення наради із керівництвом АТ „Укрпошта“ щодо подальшої роботи
відділень на території громади.
Куча О.Є., депутат міської ради, який запропонував на нараду запросити
громадськість, працівників Укрпошти та депутатів.
Перейшли до розгляду питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ:
Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала
про затвердження звіту про виконання бюджету Пирятинської міської
територіальної громади за 2021 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Гаркавенко О.М., депутат міської ради, який подякував керівництву
міської ради, депутатському корпусу, працівникам структурних підрозділів за
плідну та активну роботу, за фінансову підтримку закладів охорони здоров’я та
соціальної сфери.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 56 додається).
2. СЛУХАЛИ:
Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони
здоров’я, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми
соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 57 додається).
3. СЛУХАЛИ:
Солдатову І.В., керівника проєкту міжнародної технічної допомоги, яка
проінформувала про внесення змін до Програми підтримки діяльності
комунального підприємства „Агенцція розвитку Пирятинської громади“ на
2022-2024 роки. Повідомила, що даний проєкт рішення не передбачає
збільшення фінансування Програми.

ВИСТУПИЛИ:
Гусак О.М., Куча О.Є., Ящик В.М., депутати міської ради, які взяли
участь у обговоренні.
Новіков О.О., директор КП „Агенція розвитку Пирятинської громади“,
який, відповідаючи на запитання депутатів, повідомив, що на сьогодні
підприємство зареєстроване, має рахунок, печатку, є план закупівлі, штатний
розпис та ряд інших документів. Агенція діє і на одному проєкті планує не
зупинятися, а рухатися вперед. На початковому етапі підтримка міської ради
особливо важлива, оскільки працівники ще не мають належних умов праці,
працюють у своїх кабінетах.
Головуючий поставив на голосування прийняття проєкту рішення за
основу.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 16 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ –2 особи.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти проєкт рішення за основу.
ВИСТУПИЛИ:
Гаркавенко О.О., Куча О.Є., Гусак О.М., Ящик В.М., депутати міської
ради, які продовжили участь в обговоренні даного питання.
Оскільки від присутніх не надійшло інших пропозицій, головуючий
поставив на голосування проєкту рішення в цілому.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 16 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ –2 особи.
Не брали участі у голосуванні – 2 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 58 додається).
4. 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 2022 році.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 16 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.

Не брали участі у голосуванні – 4 особи.
ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 59 додається).
5. СЛУХАЛИ:
Солдатову І.В., керівника проєкту міжнародної технічної допомоги, яка
проінформувала про внесення змін до рішення двадцятої позачергової сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 862
„Про укладення грантового контракту з Європейським Союзом щодо
отримання міжнародної технічної допомоги“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 17 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні –3 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 60 додається).
6. СЛУХАЛИ:
Солдатову І.В., керівника проєкту міжнародної технічної допомоги, яка
проінформувала про затвердження Угод про партнерство щодо спільної
реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за кошти ЄС. Повідомила,
що загальна сума коштів гранду буде розподілена між кількома суб’єктами
господарювання, які будуть здійснювати реалізацію даного проєкту. За
виконавчим комітетом залишиться тільки наглядова функція.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 17 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 61 додається).
7. СЛУХАЛИ:
Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної та мобілізаційної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконкому
міської ради, який проінформував про затвердження Програми „Територіальна
оборона на 2022 рік“.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 17 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 62 додається).
8. СЛУХАЛИ:
Кеду С.Ю., начальника фінансового управління, яка проінформувала про
внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на
2022 рік.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 16 осіб;
„проти“ – 1 особа;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 3 особи.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 63 додається).
9. СЛУХАЛИ:
Пазюка С.Г., секретаря ради, який проінформував про звернення
Пирятинської міської ради до жителів громади. У зверненні йшлося про
непросту ситуацію у нашій державі, оскільки Росія постійно нагнітає безпекову
ситуацію, накопичуючи війська і техніку, проводячи сухопутні і морські
маневри поблизу кордонів України. У звʼязку з цим, депутати міської ради
звернулися до жителів громади із закликом: не поширювати панічні настрої,
чутки та російську пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічну
атаку і не підігрувати агресору, вірити у нашу армію, підтримати загони
територіальної оборони, максимально сприяти їх розбудові. В свою чергу
депутати звернулися до Верховної Ради України щодо надання оцінки
Мінським угодам та необхідності виконання Гарантів за Будапештським
меморандумом.
ГОЛОСУВАЛИ:

„за“ – 19 осіб;
„проти“ – 0 осіб;
„утрималися“ – 0 осіб.
Не брали участі у голосуванні – 1 особа.

ВИРІШИЛИ:
Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 64 додається).
Головуючий Пазюк С.Г. подякував усім за роботу та оголосив двадцять
шосту позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою.
Секретар ради

С.Г. Пазюк

Головний спеціаліст секретаріату

О.М. Журавель

