
 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

пленарного засідання тридцять шостої позачергової сесії  

міської ради восьмого скликання  

 

07 вересня 2022 року № 37 

 

Обрано депутатів – 26 осіб 

 

Присутні – 16 депутатів  

 

Відсутні: Бартошак В.А. 

 Близнюк В.І. 

 Василенко М.В. 

 Гуцаленко О.М. 

 Криворучко В.В. 

 Пазюк С.Г. 

 Шикеринець І.С. 

 Ящик В.М. 

 Ящик О.М. 

 

 

Головував на сесії міський голова Сімонов А.В. 

 

Головуючий запропонував розпочати пленарне засідання тридцять шостої 

позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 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 

Захарченко А.О.: обрати секретаріат у складі двох осіб, персонально – Гусак 

О.М. та Люльченко О.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб;  

Марченко В.М. 



ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Депутат міської ради Захарченко А.О. внесла пропозицію обрати 

лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально – Жданов О.І., Гаркавенко 

О.М., Тарасенко Т.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб  

  

ПРОПОЗИЦІЮ ПРИЙНЯТО. 

 

Головуючий повідомив, що на розгляд тридцять шостої позачергової  

сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання виноситься 1 питання та, 

відповідно до Регламенту Ради, „Різне“ (для оголошень, коротких повідомлень 

тощо). 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження переліку об’єктів критичної інфраструктури 

Пирятинської міської територіальної громади. 

2. Різне. 

 

 Головуючий запропонував прийняти порядок денний за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ –17 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“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний пленарного засідання тридцять шостої 

позачергової сесії міської ради, який налічує 1 питання та „Різне“. 

 

Головуючий запропонував такий регламент роботи сесії: 

інформація по питанню порядку денного             - в межах 1 хв. 

питання-відповіді - в межах 1-2 хв. 

В цілому роботу сесії провести упродовж 15 хвилин.  



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити запропонований регламент роботи сесії. 

 

Головуючий запропонував вшанувати памʼять загиблих військових та 

цивільних внаслідок збройної агресії російської федерації, хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання. 

 

Відповідно до Регламенту Пирятинської міської ради восьмого 

скликання, слово для виступу взяв Куча О.Є., депутат міської ради, який 

запитав, чи вирішується питання, яке він порушував на минулій сесії, а саме: 

щодо надання матеріальної допомоги рідним загиблого у 2015 році учасника 

АТО Станіслава Таранця, у звʼязку зі смертю його матері. 

Мельниченко М.В., заступник міського голови, який повідомив, що дане 

питання перебуває на стадії вирішення. 

 

Перейшли до розгляду питань порядку денного.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору з питань оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження переліку 

об’єктів критичної інфраструктури Пирятинської міської територіальної 

громади. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – 17 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

 „утрималися“ – 0 осіб. 

  

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення з даного питання. (Рішення № 314 додається). 

 

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

шосту позачергову сесію Пирятинської міської ради закритою. 

 

 

Міський голова А.В. Сімонов 

 

 

Головний спеціаліст  

секретаріату 

виконкому міської ради О.М. Журавель 


