
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

09.02.2017                            № 3 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов  В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Кочур  Л.В. 

Румянцев  О.В. 

Снаговський  О.О. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

Шикеринець  І.С. 

                

        Запрошені: начальник Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

Кривець В.В., директор комунального підприємства „Каштан“ Скочко В.І., 

начальник комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 

Дубров М.Я., начальники відділів виконкому міської ради 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про надання матеріальної допомоги   гр. Одарченко Я.С.  на поховання 

 2. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки    

 

  3. Про впорядкування адреси земельній ділянці та житловому будинку                  

гр. Московчук І.Г. по вул. Острів, 18   в м. Пирятин 

 

  4. Про надання повноважень посадовим особам на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення 

 



  5. Про виконання фінансового плану, інвестиційної програми  та 

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за 2016 рік. 

 

  6. Про затвердження фінансового плану та інвестиційної програми 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ на 2017 рік. 

 

  7. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2016 рік. 

 

  8. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

„Готель „Пирятин“ на 2017 рік. 

 

  9. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 2016 рік. 

 

  10. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

„Каштан“  на 2017 рік. 

 

  11. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2016 рік.   

 

  12. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік. 

 

  13. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2016 рік.  

 

   14. Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2017 рік. 

 

    15. Про пожежу в житловому будинку по вул.Набережна, 1 кв.4 в 

м.Пирятин 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який запропонував питання 5-14 порядку 

денного зняти з розгляду  у зв’язку з неповним їх доопрацюванням. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь: Тараненко Л.М., провідний 

спеціаліст з економічних питань відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка пояснила, що у зв’язку з впровадженням нової 

мінімальної заробітної плати фінансові плани комунальних підприємств не 

були надані завчасно;  Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської 



ради, яка зазначила, що керівники комунальних підприємств знають, що звіти 

необхідно подавати та інформувати виконком про виконання рішення до                

25 числа місяця наступного за звітним; Бугайов В.М., член виконкому міської 

ради, вніс пропозицію щодо попереднього розгляду звітів комунальних 

підприємств та особисте звітування їх керівників. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував: 

        1) створити робочі групи  для попереднього заслуховування  звітів 

комунальних підприємств, які очолять Шикеринець І.С. – з фінансових питань 

та Варава М.В. – з господарських питань. Робочі групи визначають форму 

звіту та його послідовність викладу; 

         2) звітування щодо фінансово-господарської діяльності комунальних 

підприємств на засіданні виконкому здійснюють особисто керівники 

підприємств. 

        Члени виконавчого комітету до робочих груп запропонували включити 

представників: Бугайова В.М. та Снаговського О.О. 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (10 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Зняти питання 5-14 порядку денного засідання виконкому з розгляду  з 

метою їх доопрацювання та розгляду робочими групами. 

 2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Шикеринцю І.С. та Вараві М.В. утворити робочі групи для попереднього 

розгляду та аналізу фінансових планів та господарської діяльності комунальних 

підприємств за 2016 рік особисто. 

 3. Зобов’язати керівників комунальних підприємств на засіданні 

виконкому звітуватися про виконання фінансових планів та господарську 

діяльність за 2016 рік особисто. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

          Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про надання матеріальної допомоги   гр. Одарченко Я.С.  на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (10 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 



 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 19 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про видачу громадянам 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки.    

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь: Рябоконь О.П., Снаговський О.О., 

Бугайов В.М., та Румянцев О.В.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (10 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 20 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Нічик С.В., спеціаліст 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про впорядкування адреси 

земельній ділянці та житловому будинку гр. Московчук І.Г. по вул. Острів, 18   

в м. Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Чайка Т.Г., Бугайов В.М.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (10 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 21 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформувала про надання повноважень посадовим 

особам на складання протоколів про адміністративні правопорушення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Румянцев О.В., 

Снаговський О.О. та Гудзь В.В.  

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

урахуванням зауважень та пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (10 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 № 22 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

 Рябоконя О.П., який повідомив, що в ніч з 08 на 09 лютого сталася 

пожежа по вул.Набережна, 1/4, в якій постраждав дах будинкута речі 2- х сімей. 

У квартирі проживала сім’я, яка складається з матері та двох неповнолітніх 

дітей 9 і 11 років. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяв участь Варава М.В., який проінформував про 

стан будівлі та мешканців після пожежі, зазначивши, що у пожежогасінні взяли 

участь підрозділ ДПРЧ-19 ДПРЗ-3 ГУ ДСНС України у Полтавській області, а 

вранці  він побував особисто з директором КП „Каштан“  Скочком В.І..              

Кочур Л.В. запропонувала внести зміни до Програми  соціального захисту на 

2017 рік та передбачити кошти для громадян окремих категорій.  Бугайов В.М. 

запропонував підготувати положення про надання відповідної допомоги. 

Румянцев О.В., Снаговський О.О. та Гудзь В.В. запропонували вирішити 

питання щодо придбання матеріалів на ремонт даху погорільців. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав начальників 

фінансового управління міської ради Кеду С.Ю. та відділу бухгалтерського 



обліку та звітності виконкому міської ради Цюру І.О. розробити відповідне 

положення щодо надання матеріальної допомоги громадянам пільгових 

категорій, постраждалим  внаслідок пожеж, а  заступнику міського голови  

Вараві М.В. підготувати відповідний акт обстеження будинковолодіння із 

зазначенням потреби у матеріалах та для ремонтних робіт. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (10 осіб); 

                          „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

 1. Заступнику міського голови Шикеринцю І.С. утворити робочу групу та 

розробити положення про надання допомоги вищезазначеній категорії осіб. 

 2. Підготувати матеріали для внесення змін до Програми соціального 

захисту на 2017 рік для розгляду на черговій сесії міської ради. 

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 


