
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
05.10.2017                            № 23 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Варава  

Гудзь 

Кальницький 

Клітко 

Кочур 

Крагель 

 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Н.В. 

Л.В. 

В.В. 

Лук’яненко 

Румянцев 

Снаговський  

Р.І. 

О.В. 

О.О. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур  

Шикеринець 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 

  

Запрошені: начальники відділів виконкому міської ради (список додається). 

 

Порядок  денний: 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації 

„Реконструкція існуючої системи газопостачання житлового будинку № 62 по 

вул. Європейська в м. Пирятин Полтавської області“. 

 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації 

„Реконструкція існуючої системи газопостачання житлового будинку № 64 по 

вул. Європейська в м. Пирятин Полтавської області“ 

 

3. Про надання матеріальної допомоги  гр. Цікал Л.З. на поховання 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція існуючої системи газопостачання житлового 

будинку № 62 по вул. Європейська в м. Пирятин Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. висловив своє заперечення проти того, щоб виділяти кошти 

з бюджету міської ради на підтримку багатоквартирним житловим будинкам. 

Проте жоден з членів виконкому не підтримав його позиції. 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Шикеринець І.С.,                

Клітко Н.В., Лук’яненко Р.І., Снаговський О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 1 особа (Крагель В.В.). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Варави М.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 257 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція існуючої системи газопостачання житлового 

будинку № 64 по вул.Європейська в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 1 особа (Крагель В.В.). 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Варави М.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 258 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, про надання матеріальної допомоги  гр. Цікал Л.З. на поховання. 

 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   



 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради  Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 259 додається). 

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


