
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
24.05.2017                            № 11 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов 

Безбородов  

В.М. 

С.А. 

Гудзь  В.В. 

Варава М.В.   

Кочур  Л.В. 

Клітко  Н.В. 

Лук’яненко Р.І. 

Румянцев  О.В. 

Снаговський  О.О. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

Шикеринець  І.С. 

                

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

 

Порядок  денний: 

 
1. Про надання матеріальної допомоги гр. Горошенку Ю.С. на поховання. 

  

2. Про надання матеріальної допомоги гр. Філоненко Т.М. на поховання. 

  

3. Про надання матеріальної допомоги гр. Яременко А.О. на поховання. 

 

4. Про  відмову гр. Філіпуку А.М. у взятті на квартирний облік громадян 

при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 



5. Про присвоєння адреси споруді ЗТП № 79 в с.Замостище. 

 

6. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

    

7. Про скасування рішення виконкому від 12.05.2017 № 106 „Про 

присвоєння адреси земельним ділянкам громадян у с.Замостище Пирятинського 

району“. 

 

8. Про стан харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Пирятинської міської ради. 

 

9. Про організацію оздоровлення та  відпочинку дітей влітку  2017 року. 

 

10. Про утворення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання молоді при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради. 

 

11. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2017 року. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Горошенку Ю.С. на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Чайка Т.Г. внесла пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 109 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Філоненко Т.М. на 

поховання. 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

 Чайка Т.Г. внесла пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 110 додається). 

  

3. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Яременко А.О. на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Чайка Т.Г. внесла пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 111 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про відмову гр. Філіпуку А.М. у 

взятті на квартирний облік громадян при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Румянцев О.В. та               

Клітко Н.В. 

 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 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 № 112 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси споруді ЗТП № 79 в 

с.Замостище.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Румянцев О.В., Варава М.В. та Шикеринець І.С. 

 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 начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 113 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка проінформувала про видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 114 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка проінформувала про скасування рішення виконкому від 

12.05.2017 № 106 „Про присвоєння адреси земельним ділянкам громадян у 

с.Замостище Пирятинського району“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь  Бугайов В.М., Рябоконь О.П., 

Стадник Є.В., Чепур О.О. та Шикеринець І.С. 

 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 начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 115 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти 

міської ради, який проінформував про стан харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь  Рябоконь О.П., Шикеринець І.С., 

Таран А.М. та Бугайов В.М. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 

із змінами та доповненнями. 

  

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

                                     „проти“ – 0 осіб; 

                                     „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 



 1. Інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради Василенка М.В. узяти до відома.   

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 116 додається). 

  

9. СЛУХАЛИ: 

Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти 

міської ради, який проінформував про організацію оздоровлення та  відпочинку 

дітей влітку  2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь  Клітко Н.В., Шикеринець І.С., 

Снаговський О.О. та Гудзь В.В. 

 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 виконуючого обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради Василенка М.В. узяти до відома.   

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 117 додається). 

  

10. СЛУХАЛИ: 

Василенка М.В., виконуючого обов’язки начальника відділу освіти 

міської ради, який проінформував про утворення Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання молоді при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Рябоконь О.П.,              

Бугайов В.М., Гудзь В.В. та Безбородов С.А.  

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 

із змінами та доповненнями. 

  

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

                                     „проти“ – 0 осіб; 

                                     „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконуючого обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради Василенка М.В. узяти до відома.   



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 118 додається). 

11. СЛУХАЛИ: 

 Барабаш Ю.В., спеціаліста з загальних питань та звернень громадян                                                           

відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради, яка 

проінформувала про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 

2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь  Чепур О.О.,  Шикеринець І.С.               

Кочур Л.В. та Гудзь В.В.   

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 спеціаліста з загальних питань та звернень громадян                                                           

відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради 

Барабаш Ю.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 119 додається). 

  

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


