
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
13.08.2018                            № 23 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук  
Бугайов 
Гудзь 

Р.А. 
В.М. 
В.В. 

Кочур  
Маслак 

Л.В. 
В.О. 

Острянський 
Румянцев  

В.В. 
О.В. 

Тарасовський  
Чайка 
Чепур 

І.М.  
Т.Г. 
О.О. 

Шикеринець І.С. 
 

Порядок  денний: 
 
        1. Про внесення змін до штатного розпису Олександрівського 
дошкільного навчального закладу „Ромашка“. 
 
        2. Про    внесення    змін    до     штатного    розпису  Опорного  закладу  
Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з Філією.  

 
         3. Про    затвердження    робочого   проекту  „Капітальний ремонт будівлі                              
ДНЗ „Сонечко“ по вул.Полтавська, 9 в м.Пирятин Полтавської області“. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської  
ради, яка проінформувала про внесення змін до штатного розпису 
Олександрівського дошкільного навчального закладу „Ромашка“. 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О. і Тарасовський І.М.    
          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   начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту міської  
ради Коваленко Т.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 247 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу  освіти, молоді та спорту міської  
ради, яка проінформувала про  внесення    змін    до     штатного    розпису  
Опорного  закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з 
Філією. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Цюра І.О. та Кочур Л.В.       

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   начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту міської  
ради Коваленко Т.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 248 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,      начальника     відділу   містобудування,   архітектури  та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про затвердження    робочого   проекту  „Капітальний ремонт 
будівлі ДНЗ „Сонечко“ по вул.Полтавська, 9 в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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



Міський голова Рябоконь О.П.  звернувся до членів виконкому щодо 
надання ними трактувань, пропозицій чи  зауважень. 

Бугайов В.М., член виконкому міської ради, який запитав щодо  заміни 
обладнання у харчоблоці та  на яких плитах здійснюється приготування їжі. 

Зергані М.І., відповіла, що у кошторисі заміна не передбачена, їжа 
готується на електроплитах. 

Бугайов В.М. попросив уточнити що відноситься до будівельних  робіт в 
цьому проекті. 

Зергані М.І., поінформувала, що  до вартості входить: монтаж, демонтаж, 
повна заміна стелі, облицювання, плитка, заміна  водопостачання та 
водовідведення, електромережа, вентиляція.      

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 відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 249 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 
 


