
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

30.01.2019                               № 3 

 

На засіданні головував виконувач обов’язків міського голови, заступник 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець Ігор 

Станіславович. 

 

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. 

Острянський 

Румянцев 

Тарасовський 

Чайка 

В.В. 

О.В.  

І.М. 

Т.Г. 

  

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, вніс пропозицію 

розглянути п’ятим питанням процедуру формування порядку денного засідання 

виконавчого комітету міської ради.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету   

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 
   
          2. Про  виключення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Салій Р.О.  із списків громадян на позачергове отримання житла. 

  

  3.  Про        нумерацію         квартир        у     житловому    будинку    по                      

вул.Ярмаркова, 21 в м.Пирятин. 



 

4. Про    нумерацію   квартири   у    житловому будинку по  вул.Франка  

Івана, 26 в м.Пирятин. 

 

5. Про   процедуру формування порядку денного засідання виконавчого  

комітету міської ради. 

 

  Виконувач обов’язків міського голови Шикеринець І.С. запропонував 

розпочати засідання виконкому і розглянути 5 питань порядку денного з 

врахуванням пропозиції Бугайова В.М.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Тарасовський І.М. приєднався до засідання. 

 

1. 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 2019 рік“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

Бугайов В.М. запитав за рахунок чого виникла  економія коштів субвенції. 

Кеда С.Ю. пояснила, що економія коштів виникла тільки за рахунок 

оплати праці педагогічним працівникам. 

Андрейщук Р.А. сказала, що прийнято колегіальне рішення по закладах 

освіти встановити оплату праці за престижність  у розмірі 20%  і не 

використовувати надбавку за складність та напруженість у роботі. Така економія 

і дала  відмінний результат. 

Шикеринець І.С.  зазначив, що розрахункова наповнюваність класів  

відповідно до  формули  розподілу освітньої субвенції дала можливість 

максимально отримати кошти з Державного бюджету України.  

Бугайов В.М. запитав чи будуть спрямовані кошти субвенції  на  

проведення  ремонту  спортивного  залу Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4.  

Кеда С.Ю. відповіла, що кошти з освітньої субвенції на  ремонт цього 

спортивного залу спрямовані не будуть. 

Андрейщук Р.А. пояснила, що   створена комісія за участю представників 

школи, спеціалістів Держпродспоживслужби та  інших вузькопрофільних 

спеціалістів. На даний час заняття у спортивній залі призупинено, змінено 

модулі навчання. У зв’язку із появою поверхневої плісняви, зроблені змиви та  

направлені на Держпродспоживслужбу для отримання показників. 



Передбачається ряд заходів, які спрямовані на усунення причин, що призвели до 

погіршення стану. Необхідно провести  утеплення стелі і встановити сучасну 

систему вентиляції. 

Бугайов В.М. вніс пропозицію розглянути  питання  про стан проведення 

капітального ремонту спортивного залу Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4.  

Андрейщук Р.А. сказала, що у разі наявності матеріалів по даному факту, 

відділ підготує питання  для розгляду його на засіданні виконавчого комітету 

міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 44 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про виключення дитини, позбавленої батьківського піклування, 

Салій Р.О.  із списків громадян на позачергове отримання житла. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 45 додається). 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію         квартир        у     житловому    будинку    по                      

вул.Ярмаркова, 21 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Маслак В.О. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 46 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по  

вул.Франка Івана, 26 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Румянцев О.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 47 додається). 

 

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

процедура формування порядку денного засідання виконавчого комітету міської 

ради повинна відповідати Регламенту виконавчого комітету міської ради та 

запропонував додавати до проектів рішень для оприлюднення і звіти 

структурних підрозділів. 

           Кочур Л.В. пояснила,  що відповідно до Закону України ,,Про доступ до 

публічної інформації“ та статті 59 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні“ оприлюднюються акти органів місцевого самоврядування та проекти 

актів. Оприлюднення додаткової інформації не передбачено законом. Проте 

Регламентом виконкому міської ради  передбачено надсилання членам 

виконкому на електронну  пошту  проектів  разом з аналітичними матеріалами. 

Тому для забезпечення повного інформування членів  виконкому  сьогодні ж  

буде поновлено інформацію про електронні адреси.  В подальшому проекти 

рішень будуть не тільки розміщуватися на веб-сайті, а й з додатковими 

матеріалами (у разі їх наявності) надсилатимуться членам виконкому  в 

електронному вигляді. 

          В обговоренні взяли участь Острянський В.В., Андрейщук Р.А., Чайка Т.Г.        

          У підсумку обговорення Шикеринець І.С. зобов’язав  загальний відділ та 

інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.)  проект 

порядку денного засідання виконавчого комітету разом з проектами рішень та 

довідками до них (у разі їх наявності) надсилати електронною поштою членам 

виконавчого комітету не пізніше, ніж за 2 дні до засідання, як це передбачено в 

Регламенті. 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови         І.С.Шикеринець   

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 

 

 


