
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

11.12.2018                            № 35 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак Р.М. 

Бугайов В.М. 

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

Острянський 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

В.В. 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: голови   постійних   депутатських   комісій    міської      ради: 

Кривобок В.І.,  Йощенко В.М., Хоменко О.В., Войпанюк В.К., 

Горбачов О.В.,  керівник ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ Корчовий Ю.Г. 

 

Порядок  денний: 

 

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

територіальної громади на 2019 рік“ та прогнозу  бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 та 2021 роки. 

 

          2.  Про визначення ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ виробником та виконавцем  

послуг з теплопостачання на території м.Пирятин. 

 

   3. Про встановлення тарифів ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ на виробництво та   

постачання теплової енергії, що виробляється котельнею за адресою: м.Пирятин, 

вул.Гагаріна, 86. 



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

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 

         5. Про надання матеріальної допомоги гр. Зузулі Л.І. на поховання. 

  

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і розглянути 5 питань порядку денного.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

  

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про схвалення проекту рішення „Про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік“ та прогнозу  бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 та 2021 роки“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, чим викликано 

ремонт погребів  у трьох дошкільних навчальних закладів. Як робився  

розрахунок вартості робіт? 

Коваленко Т.В., начальник відділу освіти, молоді  та спорту міської ради, 

сказала, що  Пирятинське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області при підготовці закладу до нового 

навчального року зробила зауваження про необхідність ремонту погребів.  

          Цюра І.О. і Кеда  С.Ю. зазначили, що по кожному об’єкту обрахунки 

надавалися керівником дошкільного навчального закладу. 

          Хоменко О.В.,    голова   постійної комісії з питань  житлово-комунального 

господарства, комунальної власності,  транспорту, зв’язку та сфери послуг,  який 

запитав, хто  обрахував ціну на проведення ремонтів погребів. У разі прийняття 

такого рішення, не знаючи звідки обраховані цифри, не вистачить коштів на  

фінансування інших програм. 

         Рябоконь О.П.  звернувся з проханням до Шикеринця І.С. пояснити  що за 

раз роглядається –  остаточний бюджет чи    проект бюджету, який був 

напрацьований спеціалістами виконкому міської ради на підставі відповідних 

запитів від керівників закладів освіти, комунальних підприємств. А також 

попросив Кеду С.В. довести до відома присутніх про кількість  таких бюджетних  

запитів і на яку суму, презентувати бюджет на сьогоднішній день, пояснивши 

процес, який було здійснено протягом останніх двох тижнів. А саме, на яку суму 

подано запитів і яка суму залишилася після опрацювання їх спеціалістами 

виконкому міської ради. Крім того, зазначив, що на четвертому році між 

депутатами міської ради, членами виконкому міської ради та його спеціалістами 

повинні бути довіра і співпраця.  



          Войпанюк В.К.,  голова комісії з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи, який сказав, що минулого 

року за участю голів постійних комісій протягом тижня розглядалися всі 

пропозиції до бюджету по програмах, які подавалися керівниками закладів 

освіти, і  було зрозуміло, з чого формувався бюджет і яка цифра 

вимальовувалася.  

          Шикеринець І.С. пояснив, що у 2018 році спільно розглядали питання 

розподілу вільних залишків, а не формування основного бюджету. Минулого 

року  був прийнятий основний бюджет і  програми, які фінансувалися з 1 січня 

та  супроводжували діяльність структурних підрозділів виконкому міської ради,  

закладів освіти і т.д. Програми сторонніх установ, які не мали потребу  

фінансування з 1 січня, розглядалися при розподілі вільних залишків. Тоді і 

надавалася депутатам інформація, що на 70 млн.грн.  всього бюджетних запитів, 

14 млн.грн. було перехідного залишку. Кожна позиція детально опрацьовувалася 

для фінансування  із перехідного залишку. Зараз же розглядається основний 

бюджет, пропрацьований апаратом виконкому міської ради. Були подані 

бюджетні  запити  структурними підрозділами,  фінансове управління та 

управління економіки проаналізували  їх і дали свої висновки. Тому зараз для 

обговорення винесено проект основного бюджету з урахуванням всіх 

пропозицій. 

         Войпанюк В.К. сказав, що збалансований бюджет, це, в першу чергу, 

бюджет розвитку. 

         Рябоконь О.П.  зазначив, що бюджет – це, насамперед, забезпечення 

фінансування повноважень міської ради та функціонування наших закладів.  

         Войпанюк В.К. сказав, що у бюджеті він не побачив рекомендованих 

програм комісією з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи, це: енергозбереження, сонячні батареї. 

          Рябоконь О.П. наголосив, що виконкомом міської ради залучаються 

додаткові кошти, в тому числі і на енергозбереження. Міська рада  є активними 

учасниками цього процесу. Повторно наголосив, що основний бюджет – це 

бюджет утримання закладів міської ради, і  необхідно забезпечити фінансування 

для виконання власних (самоврядних) повноважень, в тому числі 

функціонування дошкілля, позашкілля, шкіл та інших комунальних підприємств. 

Це основна функція міської ради. Програми – це потреба, з якою частіше 

звертаються сторонні організації, які надають послуги на території громади. 

Тому згадано про процес минулого року, який абсолютно такий,  як і цього року. 

Механізм залишається у тому ж форматі. Потрібно почати з базового принципу, 

на якому  буде ґрунтуватися обговорення бюджету. Зараз обговорюється 

питання функціонування шкіл у 2019 році. Тому на даному етапі, не доречно,  

обговорення питання встановлення  сонячних батарей. 

         Хоменко О.В. запитав чи всі програми, які розглядалися минулого року, 

завершені. Який відсоток їх виконання? 

          Рябоконь О.П. відповів, що не всі програми завершені, так як ще не 

закінчився бюджетний рік. За підсумками 9 місяців структурні підрозділи 



виконкому звітувалися перед депутатським корпусом про їх  виконання, 

розглядалися і звіти цих програм. 

          Горбачов О.В., голова постійної комісії з питань освіти, молоді, культури, 

фізичної культури, охорони здоров’я  та соціального захисту, сказав, що 

Хоменко О.В. не має рації, так  як програми вільного залишку будуть 

розглядатися згодом після остаточного обрахування. А зараз розглядається 

основний бюджет – утримання шкіл, дошкілля  та позашкілля, комунальних 

закладів. 

         Хоменко О.В. сказав, що з бюджету витрачаються багато коштів на 

енергоносії. 

          Рябоконь О.П. відповів, що Пирятинська громада одна з найзаощадніших 

громад у витрачанні коштів на енергоносії. 

         Хоменко О.В. звернувся з проханням виконати рішення постійної комісії 

щодо розробки програми з енергозбереження. 

         Рябоконь О.П. зазначив, що до цього процесу необхідно залучити 

відповідних фахівців, прорахувати все детально, а потім лише приступити до 

розробки програми. Обов’язок разом з депутатами  – основний розподіл 

бюджету, який забезпечить роботу наших закладів з 01 січня 2019 року. 

          Кеда С.Ю. наголосила, що нам необхідно сплачувати за  енергоносії вже з 

01 січня наступного року. Добре, коли запрацює програма енергозбереження і 

зекономлені кошти можна використати на інші потреби, але для цього потрібний 

час. Вона також зауважила, що кожен бюджетний запит детально опрацьований і 

визначено потребу по кожному закладу. 

         Рябоконь О.П. підкреслив, що згідно з повноваженнями міська рада не 

зобов’язана фінансувати навіть програми, якщо не виконано свої зобов’язання 

відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ за галузі, 

які підпорядковані громаді. 

        Потім  Кеда С.Ю.  пояснила, як формувався бюджет освітніх закладів. Він 

базувався на принципі утримання однієї дитини. 

          Ільченко Т.М., начальник відділу комунальною власністю виконкому  

міської ради, коротко проінформував присутніх про поточні та капітальні 

ремонти  у закладах освіти на наступний рік. 

            

Острянський В.В. залишив засідання. 

 

          У  ході  обговорення члени виконавчого комітету дискутували щодо 

виділення коштів на висвітлення діяльності закладів освіти у засобах масової 

інформації на 2019 рік.  Дійшли до висновку, що  це питання  необхідно 

детальніше розглянути на засіданні постійної комісії Пирятинської міської ради 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

підприємництва за участі керівників навчальних закладів. 

 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Клітко Н.В., та 

Шикеринець І.С.   



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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 405 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М.,   начальника   відділу   економічного   аналізу  та  розвитку  

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

визначення ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ виробником та виконавцем послуг з 

теплопостачання на території м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

        Бугайов В.М.,  сказав, що часто експлуатують звичайні побутові газові або 

твердопаливні котли без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин.  

Чи є у підприємства відповідний дозвіл? 

        Корчовий Ю.Г., керівник ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“, зазначив, що 

підприємство в найближчий час розгляне питання оформлення документів  

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин відповідно до чинного 

законодавства. Також наголосив, що керівництво  готове до співпраці.  

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

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

доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 408 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М.,   начальника   відділу   економічного   аналізу  та  розвитку  

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

встановлення тарифів ТОВ „АХІМ ЕНЕРДЖІ“ на виробництво та  постачання 



теплової енергії, що виробляється котельнею за адресою м.Пирятин, 

вул.Гагаріна, 86. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Шикеринець І.С.    

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 409 додається). 

 

4. 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: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Шикеринець І.С.    

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 406 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради,     яка    проінформувала  про надання матеріальної допомоги гр. Зузулі Л.І. 

на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Снаговський О.О. 



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

цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 407 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 

 

 


