
ПРОТОКОЛ 

29.05.2019 

місто Прилуки  

 

П’ятдесят шостої (позачергової) сесії Прилуцької міської ради сьомого 

скликання 

 

Головувала – міський голова Попенко О.М. 

Склала протокол – спеціаліст І категорії відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення міської ради Лебедь І.М. 

Загальний  склад ради: 34 депутати.    

Присутні: 19 депутатів міської ради (список додається). 

Запрошені:     

- заступники міського голови; 

- начальники управлінь, відділів та секторів міської ради; 

На сесії присутні: 

представники місцевих засобів масової інформації. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала проголосувати за 

відкриття 56-ї (позачергової)  сесії міської ради. 

УХВАЛИЛИ: 

 Відкрити 56-ту (позачергову) сесію міської ради. 

 Результати голосування: 

 за – 18, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 1. 

СЛУХАЛИ: 

  Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала затвердити секретаріат  

56-ї (позачергової) сесії міської ради в кількості 3-х чоловік та поставила 

пропозицію на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити кількісний склад секретаріату 56-ї (позачергової) сесії міської 

ради. 

 Результати голосування: 

 за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала обрати до складу 

секретаріату: головного спеціаліста відділу інформаційно-аналітичного 

забезпечення міської ради Самосюк О.І., спеціаліста І категорії відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення міської ради Лебедь І.М. та депутата 

від постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської етики, 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

 



 

ВИСТУПИВ: 

 Голова постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської  

етики, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян Драчук В.В., який уніс пропозицію ввести кандидатуру Барнаша Д.В. 

до складу секретаріату сесії. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування затвердження 

секретаріату сесії в запропонованому складі. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити секретаріат 56-ї (позачергової) сесії міської ради в 

запропонованому складі. 

 Результати голосування: 

 за – 19, утримались – 0, проти – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка озвучила порядок денний 56-ї 

(позачергової) сесії  Прилуцької міської ради 7-го скликання. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про зміни бюджетних призначень міського бюджету. 

Доп. ВОРОНА Олена Іванівна  – начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала провести 56-ту 

(позачергову) сесію 7-го скликання без питання «Різне». 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування порядок 

денний 56-ї (позачергової) сесії Прилуцької міської ради 7 скликання за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Порядок денний 56-ї (позачергової) сесії Прилуцької міської ради                      

7 скликання прийняти за основу. 

Результати голосування:  

за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИСТУПИЛА: 

 Депутат міської ради Ященко Л.В. з пропозицією внести до порядку 

денного питання «Про внесення змін до міської Програми «Оздоровлення та 

відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» у новій редакції» у зв’язку з 

відміною терміну «відмінники навчання». 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала включити до порядку 

денного питання «Про внесення змін до міської Програми «Оздоровлення та 

відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» у новій редакції» та 

поставила на голосування пропозицію депутата Ященко Л.В. 



УХВАЛИЛИ: 

  Унести до порядку денного питання «Про внесення змін до міської 

Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» 

у новій редакції» та розглянути його другим. 

Результати голосування:  

за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування порядок 

денний 56-ї (позачергової) сесії міської ради 7 скликання в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити порядок денний 56-ї (позачергової) сесії міської ради                    

7 скликання в цілому. 

Результати голосування:  

за –19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка озвучила та поставила на голосування 

регламент роботи 56-ї (позачергової) сесії міської ради 7 скликання. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити регламент роботи 56-ї (позачергової) сесії міської ради              7 

скликання. 

Результати голосування:  

за – 19, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

 Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала розглянути перше 

питання порядку денного «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету» 

(проект рішення підготовлений головним спеціалістом бюджетного відділу 

фінансового управління міської ради Купецькою Г.С.). 

ВИСТУПИЛИ: 

Начальник фінансового управління міської ради Ворона О.І. з питання 

порядку денного. 

Депутат міської ради Шевель О.М., який уніс пропозицію додати до даного 

проекту рішення пункт щодо направлення коштів в розмірі 50 тис. грн., які 

передбачені в бюджеті міста на фінансування програми «Сприяння виконанню 

депутатських повноважень депутатами Прилуцької міської ради на                 

2017-2020 роки» на виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 2 пров. 

Богунського» з поданням та проходженням експертизи. 

СЛУХАЛИ: 

Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування проект 

рішення «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету» за основу. 

УХВАЛИЛИ: 

Узяти за основу проект рішення «Про зміни бюджетних призначень 

міського бюджету». 



Результати голосування:  

за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

 СЛУХАЛИ: 

           Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування пункт «За 

співфінансування по об’єкту: «Реконструкція самопливного каналізаційного 

колектору по вул. Галаганівській, м. Прилуки Чернігівська обл.». 

УХВАЛИЛИ: 

 Пункт «За співфінансування по об’єкту: «Реконструкція самопливного 

каналізаційного колектору по вул. Галаганівській, м. Прилуки Чернігівська обл.» 

Результати голосування:  

за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

ВИСТУПИЛИ: 

Депутати міської ради Шевель О.М., Рожко М.В., Яценко Є.М. щодо 

виділення коштів на виготовлення ПКД «Капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїзної частини 2 пров. Богунського». 

СЛУХАЛИ: 

Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування «За 

виділення коштів для виготовлення ПКД на капітальний ремонт дорожнього 

покриття проїзної частини 2 пров. Богунського з поданням та проходженням 

експертизи (50 000,00 грн.)» 

 Пропозиція депутата Шевеля О.М. не набрала достатньої кількості голосів. 

Результати голосування:  

за – 16, проти – 0, утримались – 3, не голосували – 1. 

СЛУХАЛИ: 

Міського голову Попенко О.М., яка поставила на голосування проект 

рішення «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету» в цілому. 

УХВАЛИЛИ: 

Рішення «Про зміни бюджетних призначень міського бюджету». 

Результати голосування:  

за – 20, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 0. 

СЛУХАЛИ: 

Міського голову Попенко О.М., яка запропонувала розглянути наступне 

питання порядку денного «Про внесення змін до міської Програми 

«Оздоровлення та відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» у новій 

редакції» (проект рішення підготовлений начальником управління освіти міської 

ради Вовком С.М.) та поставила на голосування проект рішення. 

УХВАЛИЛИ: 

Рішення «Про внесення змін до міської Програми «Оздоровлення та 

відпочинок дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» у новій редакції». 

Результати голосування:  

за – 18, проти – 0, утримались – 0, не голосували – 2. 

 

Рішення, ухвалені на 56-й (позачерговій) сесії Прилуцької міської ради             



7 скликання: 

№1. Про зміни бюджетних призначень міського бюджету. 

№2. Про внесення змін до міської Програми «Оздоровлення та відпочинок 

дітей міста Прилуки на 2016-2020 роки» у новій редакції». 

 

Стенограма 56-ї (позачергової) сесії Прилуцької міської ради 7-го 

скликання додається. 

 

 

Міський голова                                                                                   О.М.ПОПЕНКО 

 

Секретар міської ради                                                                       А.В.ШАМРАЙ 


