
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання двадцять восьмої сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

30 березня 2022 року № 29 

 

Обрано депутатів – 26 осіб. 

 

Присутні – 20 депутатів і міський голова. 

 

Відсутні: Близнюк В.І. 

Захарченко А.О. 

Люльченко О.А. 

Міхєєв Д.С. 

Шикеринець І.С. 

Марченко В.М. 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання двадцять 

восьмої 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      

Йощенко В.М.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Білик Ю.В. 

та Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 



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

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

Куча О.Є. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

 Головуючий повідомив, що на розгляд двадцять восьмої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 13 питань. Вони 

обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося 

сьогодні, 30 березня 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 13 питань та, відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для 

оголошень, коротких повідомлень тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік 

2. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

3. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

4. Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

5. Про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 2022 рік“ 

6. Про затвердження Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“ 

7. Про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2022 рік 

8. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло 

внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України на 2022 рік 

9. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 

10. Про затвердження Порядку поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни 

11. Про передачу в господарське відання КП „Велика Круча-сервіс“ 

основних засобів 

12. Про надання дозволу на списання основних засобів 

13. Про перерахування залишків коштів, що втратили цільове 

призначення 



14. Різне 

 

Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання двадцять восьмої сесії 

міської ради, який налічує 13 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“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово взяв секретар ради Пазюк С.Г. Ознайомив присутніх із заявою 

депутата Олександра Люльченка, голови фракції ОПЗЖ, про розпуск фракції 

ПОЛТАВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

„ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ“ у Пирятинській міській раді 

(додається). 

Сімонов А.В., міський голова, який повідомив про створення на території 

громади двох добровільних формувань територіальної оборони під 

керівництвом Миколи Селенка та Сергія Ящука. 



Перейшли до розгляду питань порядку денного. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кучерявенко Ю.В., бухгалтера комунального підприємства „Пирятин-

агроліс“, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку та 

підтримки Комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 151 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця з публічних закупівель КП „Каштан“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 152 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Гаркавенка О.М., директора КП „Пирятинська лікарня“, який 

проінформував про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 153 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Шкарбан В.В., економіста КП „Пирятинський ЦПМСД“, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми розвитку та підтримки 

Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 154 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, який 

проінформував про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 2022 

рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 155 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Клименка Ю.В., начальника Пирятинської пожежно-рятувальної частини, 

який проінформував про затвердження Програми „Забезпечення цивільного 

захисту жителів Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 156 додається) 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про внесення змін до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 157 додається) 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Буня О., директора КП „Готель-Пирятин“, який проінформував про 

затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло внутрішньо 

переміщених осіб, сімей з дітьми у зв’язку з військовою агресією російської 

федерації проти України на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 158 додається) 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., яка проінформувала про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 159 додається) 

 

10.СЛУХАЛИ: 

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

здоровʼя, яка проінформувала про затвердження Порядку поховання учасників 

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 160 додається) 

 

11.СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про передачу в господарське відання КП „Велика Круча-

сервіс“ основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 161 додається) 

 

12.СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про надання дозволу на списання основних засобів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 162 додається) 

 

13.СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, яка 

проінформувала про перерахування залишків коштів, що втратили цільове 

призначення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 21 особа; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 163 додається) 

 

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

подякував усім за роботу та оголосив двадцять восьму сесію Пирятинської 

міської ради восьмого скликання закритою. 

 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


