
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

15.02.2019                            № 5 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук Р.А. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький  

Кочур 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Л.В. 

Снаговський 

Тарасовський  

Чайка 

Чепур 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор     комунального     підприємства „Готель „Пирятин“           

                   Фисун В.Ю., виконувач  обовʼязків    начальника     Пирятинських  

                    госпрозрахункових очисних  споруд Манько С.В., головний економіст 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Гавриленко Н.В.; 

директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я., 

головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Габрієлян С.Ю.; директор комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“ Соколовська Л.С. 

 

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому, розглянути 6 питань порядку денного і проголосувати за основу.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

  



 

 До засідання приєднався Гудзь В.В. 

 

           Шикеринець І.С. вніс пропозицію додатково розглянути питання про 

затвердження переліку об’єктів та види оплачуваних  суспільно корисних робіт 

на 2019 рік. 

          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував проголосувати за 

пропозицію Шикеринця І.С. На засіданні необхідно визначити перелік 

комунальних підприємств, об’єктів  та видів робіт, на яких порушники зможуть 

відбувати адміністративне  стягнення у виді оплачуваних суспільно корисних 

робіт. У переліку визначено комунальне підприємство „Каштан“. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про доцільність поселення гр. Воробйової В.А. до відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району.  

 

2. Про  формування матеріального резерву для запобігання та ліквідації  

наслідків  надзвичайних ситуацій на території  Пирятинської міської ради. 

 

         3. Про затвердження переліку об’єктів та види оплачуваних  суспільно 

корисних робіт на 2019 рік. 

 

4. Про    виконання    фінансового    плану    та  господарську діяльність  

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“  за  2018 рік. 

   

5. Про   виконання   фінансового    плану   та   господарську   діяльність  

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за  2018 рік. 

   

6. Про    виконання    фінансового   плану    та   господарську діяльність  

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  за 2018 рік. 

   

7. Про   виконання    фінансового    плану   та    господарську діяльність  

комунального підприємства „Пирятинський міський  водоканал“ за 2018 рік.   

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради,   яка   проінформувала    про    доцільність поселення гр. Воробйової В.А. 



до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

        У ході розгляду питання члени виконкому дійшли висновку, що ця 

громадянка може бути поселена лише на платній основі. 

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

Кальницький О.О.,  Гудзь В.В., Шикеринець І.С., Снаговський О.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 11 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

Гудзь В.В. не голосував. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 63 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О.,     головного   спеціаліста  з  питань  цивільного  захисту та  

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

формування матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій на території  Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Гудзь В.В.  

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 64 додається). 



3. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про   

затвердження переліку об’єктів та види оплачуваних  суспільно корисних робіт 

на 2019 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Румянцев О.В. та 

Кочур Л.В. 

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

врахуванням обговорення. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням пропозиції (рішення № 65 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про   

виконання    фінансового    плану   та   господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2018 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Про  виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2018 рік 

прозвітувала директор комунального підприємства роздрібної торгівці „Райдуга“ 

Соколовська Л.С. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Гавриленко Н.В., 

Варава М.В. 

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

врахуванням обговорення. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf


ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням пропозиції (рішення № 66 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за  2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Про  виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2018 рік прозвітувала 

директор підприємства Фисун В.Ю. Зокрема, підприємством придбано бойлери, 

холодильники, відремонтовано душову кабіну та номер люкс, замінено вікна. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Гудзь В.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 головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.   

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 67 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         В   обговоренні  питання   взяли  участь Варава М.В., Бугайов В.М. 

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

врахуванням доповнень. 

 

 



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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням доповнень (рішення № 68 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за  2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В обговоренні питання взяв участь Бугайов В.М., Гудзь В.В, Варава М.В.,  

Шикеринець І.С. 

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

врахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 69 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 

 


