
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
19.12.2017                            № 30 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Безбородов  

Бугайов  

С.А. 

В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Клітко  Н.В. 

Кочур 

Лук’яненко 

Л.В. 

Р.І. 

Маслак 

Снаговський  

В.О. 

О.О. 

Тарасовський І.М. 

Чайка Т.Г. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І. 

 

Порядок  денний: 
 

1. Про схвалення  проекту   рішення „Про  бюджет  міської  об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“  та прогнозу  бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 та 2020 роки. 

 

2. Про розгляд заяви гр. Кучі В.М. щодо реалізації наміру розміщення 

тимчасової споруди за адресою: вул.Європейська,  163а в м.Пирятин. 

 

3. Про впорядкування адресного господарства. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала про схвалення  проекту   рішення „Про  бюджет  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“  та прогнозу  бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 та 2020 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Гудзь В.В., 

Бугайов В.М.  

Бугайов В.М. вніс пропозицію передати районному бюджету лише 

частину коштів (на І квартал) субвенції на первинну медицину. На його думку, 

такі кроки з боку міської ради змусили б районну владу розпочати процес 

передачі первинної ланки медицини об’єднаній громаді. 

Кеда С.Ю. ознайомила присутніх з прогнозом бюджету громади на 2019-

2020 роки. 

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

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1.  Інформацію начальника фінансового управління міської ради                  

Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 322 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про розгляд заяви гр. Кучі В.М. щодо 

реалізації наміру розміщення тимчасової споруди за адресою: вул.Європейська,  

163а в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В., 

Снаговський О.О.  

Варава М.В. ознайомив присутніх із висновком відділу забезпечення 

безпеки дорожнього руху Управління превентивної діяльності Головного 

управління національної поліції в Полтавській області, який свідчить про 

розміщення зазначеної споруди на відстані ближче 5м від проїжджої частини.            

І це є порушенням, тому розмістити у визначеному місці тимчасову споруду не 

можливо. 



Рябоконь О.П. звернув увагу членів виконкому на те, що на схемі 

зазначена також тимчасова споруда ФОП Левченка С.А., встановлена з 

порушенням тих же нормативних вимог щодо безпеки дорожнього руху.  

Міський голова дав доручення начальнику відділу з земельних та 

екологічних питань Стаднику Є.В. до 19.01.2018 розробити план заходів щодо 

демонтажу кіоску на АС-1 ФОП Левченка С.А., який встановлено з порушенням 

нормативних вимог з безпеки дорожнього руху та на підставі того, що земельна 

ділянка не використовується за цільовим призначенням. 

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

цілому. 

 

Безбородов С.А., Гудзь В.В. залишили засідання виконавчого комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 323 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про впорядкування адресного господарства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В., 

Снаговський О.О., Маслак В.О.  

Директор КП „Каштан“ Скочко В.І. повідомив, що підприємство вже 

отримало 88 табличок з назвами вулиць і розпочало роботу по їх встановленню. 

Зобов’язався провести цю роботу до 19.01.2018. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 324 додається). 



Член виконкому Снаговський О.О. порушив питання щодо паркування 

автівок біля Пирятинського ліцею. Таке паркування не тільки порушує правила 

дорожнього руху, але й створює аварійно-небезпечну ситуацію та загрожує 

життю і здоров’ю дітей.  

Також Снаговський О.О. звернув увагу членів виконкому на факти 

пересування по місту великовагового  військового спецтранспорту всупереч 

раніше погодженим місцям заїзду до Пирятинської військової частини. 

Міський голова  Рябоконь О.П. дав доручення заступнику міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. вивчити 

питання щодо забезпечення дотримання правил паркування,  пішохідної 

доступності та безпеки дорожнього руху біля Пирятинського ліцею, залучити 

поліцію до вирішення питання, а також підготувати та направити листа 

керівництву Пирятинської військової частини щодо руху важковагового  

військового спецтранспорту по місту. 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


