
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять другої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

30 червня 2022 року № 33 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 19 депутатів  

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

 Близнюк В.І. 

 Василенко М.В. 

 Захарченко А.О. 

 Криворучко В.В. 

 Тарасенко Т.В. 

 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

 Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцять другої 

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 – Гусак О.М. та 

Люльченко О.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 1 особа  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Марченко В.М. 



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

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

В.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 2 особи  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять другої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 3 питання. Вони 

обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося 

щойно. 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 рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424 

2. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 

вул.Поліська, 64А, с.Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської 

області 

3. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 111  

4. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять другої  



позачергової сесії міської ради, який налічує 3 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“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Савченка В.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю, який проінформувала про внесення змін до рішення десятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що внесення змін зумовлене 

необхідністю доповнення переліку нерухомого майна громади, яке може бути 

передане в оренду шляхом проведення аукціону, приміщенням нежитлової 

будівлі амбулаторії сімейної медицини КП „Пирятинськй ЦПМСД“ в селі Нові 

Мартиновичі. Повідомив, що мʼясопереробне підприємство з Харківщини 

планує перенести власне виробництво в наш регіон та взяти в оренду дане 

приміщення. 

Куча О.Є., депутат міської ради, який рекомендував керівництву міської 

ради наполягати на перереєстрації юридичної адреси підприємства, а депутатам 

та керівництву Ради в першу чергу звертати увагу на потреби місцевих 

товаровиробників. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 224 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань, 

який проінформував про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності за адресою: 



вул.Поліська, 64А, с.Нові Мартиновичі Лубенського району Полтавської 

області. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 225 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Повшедного П.В., головного спеціаліста відділу економіки та 

агропромислового розвитку, який проінформувала про внесення змін до 

рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

від 23 лютого 2022 року № 111. Повідомив, що даним проєктом рішення 

вносяться зміни до складу комісії з відбору учасників проєкту ЄС. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 20 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 226 додається). 

 

Оскільки обговорення у „Різному“ не було, головуючий подякував усім за 

роботу та оголосив тридцять другу позачергову сесію Пирятинської міської 

ради восьмого скликання закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Секретар ради С.Г. Пазюк 


