
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять четвертої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

19 серпня 2022 року № 35 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 18 депутатів  

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

 Близнюк В.І. 

 Гуцаленко О.М. 

 Захарченко А.О. 

 Жданов О.І. 

 Міхєєв Д.С. 

 Пазюк С.Г. 

 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцять 

четвертої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 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 

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

О.М. та Тристан О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб;  

 

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

Марченко В.М. 



Депутат міської ради Демиденко Н.М. внесла пропозицію обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – Білик Ю.В., Дубецький 

Б.В., Йощенко В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять четвертої позачергової  

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 16 питань. 

Вони обговорювалися на спільному засіданні постійних комісій, яке відбулося 

сьогодні, 19 серпня 2022 року. Таким чином, був сформований проєкт порядку 

денного, який налічує 16 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 „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

2. Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

3. Про внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 рік 

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

5. Про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, 

розвитку туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

6. Про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної 

бази комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік 

7. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2022 рік 

8. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства „Каштан“ для надання послуги з вивезення та захоронення ТПВ 

(послуги з поводження з побутовими відходами: вивезення та захоронення) на 

2022 рік 

9. Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік 

10. Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021-2022 роки 

11. Про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років 

12. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік 



13. Про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) 

осіб в закладі охорони здоров’я  

14. Про тимчасове розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) 

осіб  

15. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ та затвердження Статуту у новій редакції 

16. Про затвердження переможців конкурсів проєкту ЄС „Розбудова 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 

громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів 

та еко-орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо. 

17. Різне 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –19 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“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять четвертої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 16 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. У разі необхідності, 

головуючим може бути оголошена перерва. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 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 

повідомив про бродячих собак, які збираються у зграї та ведуть себе агресивно 

в місцях найбільшого скупчення людей: біля магазинів, кавʼярень, що 

становить загрозу для перехожих, а особливо дітей. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що над вирішенням даного 

питання працює КП „Каштан“. 
Тристан О.В., депутат міської ради, який запитав, чи проводиться робота 

щодо заміни депутата Марченка В.М. у звʼязку з його смертю. 

Сімонов А.В., міський голова, який сказав, що на імʼя голови 

Пирятинської міської територіальної виборчої комісії Івана Петкуса було 

направлено лист щодо дострокового припинення повноважень депутата 

Марченка В.М. у зв’язку зі смертю. Відповіді не надходило, ніякі дії з боку 

виборчої комісії не проводяться. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Киричевського Є.М., в.о. директора КП „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, який проінформував 

про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 272 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та архітектури міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до Програми розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 273 додається). 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ –2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 274 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., начальника відділу освіти, молоді та спорту, яка 

проінформувала про внесення змін до Програми „Територіальна оборона на 

2022 рік“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 19 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 275 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Холода О.О., завідувача сектору управління мережею культурно-

громадських установ та бібліотечних закладів, який проінформував про 

внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні –1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 276 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального майна Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 



  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 277 додається). 

 

7. 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 278 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення затвердження Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства „Каштан“ для надання послуги з вивезення та 

захоронення ТПВ (послуги з поводження з побутовими відходами: вивезення та 

захоронення) на 2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 1 особа; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 279 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 280 додається). 

 

 Депутат Ящик В.М. залишив сесійну залу та здав пульт для 

голосування.  

 

10. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю та житлово-комунального господарства, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної 

громади“ на 2021-2022 роки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 281 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю та житлово-комунального господарства, яка проінформувала про 

внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного середовища 

на території Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 

років. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 282 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2022 рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 283 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб в закладі охорони здоров’я.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 284 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я, яка проінформувала про тимчасове розміщення внутрішньо 

переміщених (евакуйованих) осіб.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 18 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 1 особа. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 285 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю та житлово-комунального господарства, яка проінформувала про 

збільшення статутного капіталу комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ та затвердження Статуту у новій редакції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Курочка О.С., депутат міської ради, який повідомив що має конфлікт 

інтересів з даного питання, тому участі в обговоренні та голосуванні брати не 

буде. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 2 особи. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 286 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Щегельську Н.,В., асистента менеджера Групи з реалізації проєкту 

технічної допомоги „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та 

ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних 

можливостей молоді і сільських жителів та еко-орієнтовного зростання“, яка 

проінформувала про затвердження переможців конкурсів проєкту ЄС 

„Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах 

Пирятинської громади для розширення економічних можливостей молоді і 

сільських жителів та еко - орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток 

підприємства в садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Криворучко В.В., Ящик О.М., депутати міської ради, які повідомили що 

мають конфлікт інтересів з даного питання, тому участі в обговоренні та 

голосуванні брати не будуть (заяви додаються). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 Не брали участі у голосуванні – 4 особи. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 287 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ в „Різному“: 

Кучу О.Є., депутата міської ради, який запитав, чому не освітлюються 

вулиці міста у вечірній час, до настання комендантської години. 

Сімонов А.В., міський голова, який пообіцяв вивчити та вирішити дане 

питання. 

 

Головуючий Сімонов А.В. подякував усім за роботу та оголосив тридцять 

четверту позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Головний спеціаліст секретаріату 

виконкому міської ради О.М. Журавель 

 


