
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

19.11.2018                            № 33 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук Р.А. 

Бабак Р.М. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кочур 

Маслак 

М.В. 

В.В. 

Л.В. 

В.О. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату   

                   райдержадміністрації Турпак Ю.В. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про ліквідацію звичайної виборчої дільниці № 530721. 

 

2. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету  міської  

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ .  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Чайку Т.Г., секретаря міської ради, яка проінформувала про ліквідацію 

звичайної виборчої дільниці № 530721. 

 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Турпак Ю.В., начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату райдержадміністрації, яка ознайомила з процедурою ліквідації звичайної 

виборчої дільниці, а саме: щодо необхідності внесення подання до відділу 

ведення Державного реєстру виборців апарату Пирятинської 

райдержадміністрації про ліквідацію звичайної виборчої дільниці № 530721. 

Потім відділ готує подання на ЦВК, а ЦВК приймає постанову про ліквідацію 

дільниці та внесення відповідних змін по виборцях в частині визначення іншого 

місця для голосування. 

       Рябоконь О.П. зазначив, що є проблема стосовно доступності приміщення 

Учбово-курсового комбінату ДП НАК „НАДРА УКРАЇНИ 

„ПОЛТАВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ“ під час проведення виборів. Керівництво 

підприємства запропонувало інше єдине приміщення-їдальню, проте воно не 

відповідає вимогам до приміщень дільничних виборчих комісій. Тому  на цей 

виборчий процес  ми залишаємося в такому форматі.  

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

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 секретаря міської ради узяти Чайки Т.Г. до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 371 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про схвалення  проекту   рішення „Про   внесення  змін  до  

бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. сказав, що ми розглядаємо  пропозиції до задоволення 

потреб, які виникли на сьогодні. 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 

стурбований ефективним використанням коштів Пирятинською ЦРЛ. На його 

думку необхідно  тримати це питання на контролі. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С.,  Андрейщук Р.А.    

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

цілому.  

 



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

  „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради                

Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 372 додається). 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та 

інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 

 

 

 

 


