
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
10.12.2019                            № 34 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак  
Бєлов  
Бугайов 

Р.М. 
В.А. 
М.Д. 
В.М. 

Клітко 
Кочур 
Крагель 
Снаговський  
Тарасовський 

 Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
О.О. (з другого питання) 
І.М. 

Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

Т.Г. 
О.О. 
І.С. 
 

Присутні:      начальник Пирятинських госпрозрахункових очисних  споруд                
                       Манько С.В. 
 

Бугайов В.М. вніс пропозицію внести до порядку денного  на обговорення 
рішення виконавчого комітету міської ради від 06.12.2019 № 466 „Про 
затвердження Протоколу засідання журі з визначення переможця архітектурного 
конкурсу щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 
територіальної цілісності України в місті Пирятин“. 

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання  
виконкому та розглянути 8 питання порядку денного.  

  
ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 



Порядок  денний: 
 
1. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету   

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 
  
          2. Про схвалення проекту рішення „Про бюджет міської об’єднаної 
територіальної   громади    Пирятинського району Полтавської області на               
2020 рік“ та прогнозу  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 
2021 та 2022 роки. 
         
          3. Про коригування встановленого тарифу з централізованого 
водовідведення Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 
 
          4. Про внесення доповнень до Додатку 1  рішення виконавчого комітету 
від 06.11.2019 № 424 „Про внесення доповнень до Додатку 1 рішення 
виконавчого комітету від 02.10.2019 № 345 „Про затвердження калькуляції щодо 
визначення вартості оренди приміщень та розрахунку витрат на проведення 
заходів у Пирятинському культурно - громадському центрі на 2019 рік“. 
 
         5. Про видачу дубліката свідоцтва про право особистої власності  на 
домоволодіння. 
 
         6. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул Спартака (від вул.Гагаріна до вул.Завокзальна) в м.Пирятин 
Полтавської області“. 
 
         7. Про конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів 
торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, 
установ та житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до 
Нового 2020 року“. 
 
         8. Про погодження  завдання на проєктування  для розроблення робочих 
проектів. 

 
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: 
 В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Шикеринець І.С., 
          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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 468 додається). 
 
До засідання приєднався Снаговський О.О. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   
проінформувала про схвалення проекту рішення „Про бюджет міської об’єднаної 
територіальної   громади    Пирятинського    району    Полтавської   області на 
2020 рік“ та прогнозу  бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 
2021 та 2022 роки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. вніс пропозицію виділити кошти на фінансування Програми 
„Безпечна громада на 2020-2022 роки“ у розмірі 500,0 тис.грн. 
 Крагель В.В. запропонував  зняти кошти з Програми розвитку дорожнього 
руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді 
на 2020 рік. 
           Бугайов В.М. підтримав пропозицію Крагля В.В. 
           В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В., 
Шикеринець І.С., Чайка Т.Г., Кочур Л.В. щодо фінансового та матеріального 
забезпечення закладів освіти, вимог пожежної безпеки на об’єктах, в тому числі 
пожежної сигналізації, поточного ремонту доріг комунальним підприємством 
„Каштан“ та розвитку медичної галузі в міській ОТГ. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 12 осіб; 
    „проти“ – 0 осіб; 
    „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.).  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 469 додається). 
 



 У зв’язку з проведенням заходів з нагоди відзначення Дня волонтера 
Рябоконь О.П. залишив засідання. Воно продовжилося під головуванням  
Шикеринця  І.С.  
          Залишив засідання Снаговський О.О. 
 
3. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
коригування встановленого тарифу з централізованого водовідведення 
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В.  запитав: з якого часу буде діяти новий тариф? Манько С.Л. 
відповів, що з 01 січня 2020 року. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель В.В., 
Бугайов В.М. 

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

 
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 Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 470 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення 
доповнень до Додатку 1  рішення виконавчого комітету від 06.11.2019 № 424 
„Про внесення доповнень до Додатку 1 рішення виконавчого комітету від 
02.10.2019 № 345 „Про затвердження калькуляції щодо визначення вартості 
оренди приміщень та розрахунку витрат на проведення заходів у Пирятинському 
культурно - громадському центрі на 2019 рік“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. вніс пропозицію збільшити оренду великої  глядацької зали. 
В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Бугайов В.М., 

Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував зняти це питання 

та розглянути його на наступному засіданні виконавчого комітету міської ради 
після його доопрацювання. 



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 Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Розглянути проєкт рішення виконавчого комітету повторно на засіданні 
виконавчого комітету міської ради після його доопрацювання. 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  
який проінформував про видачу дубліката свідоцтва про право особистої 
власності  на домоволодіння. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
           В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Чепур О.О. 
           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (11 осіб);                       
                                        „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника  юридичного  відділу виконкому міської ради  
Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 471 додається). 
 
Засідання залишив Крагель В.В. 

 
Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. закрив засідання виконавчого комітету, у зв’язку із відсутністю 
кворуму на засіданні. Питання порядку денного № 6 не розглядалося. 

 
 

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 


