
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

 засідання виконавчого комітету  

 

26.02.2019                            № 6 

 

На засіданні головував  заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець Ігор Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук  

Бартошак  

Р.А. 

В.А 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Клітко  

Кочур 

Маслак 

М.В. 

В.В. починаючи з 5-го питання 

О.О. 

Н.В. 

Л.В. 

В.О. 

Острянський 

Румянцев 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

В.В. починаючи з 4-го питання 

О.В.  

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

  

Шикеринець І.С. вніс пропозицію розпочати засідання виконкому і 

проголосувати за порядок денний, як за основу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

         1. Про затвердження Положення про Пирятинську міську ланку  

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 



Полтавської області. 

 

   2. Про територіальні місцеві формування цивільного захисту у 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді. 

 

         3. Про створення розрахунково-аналітичної групи  Пирятинської міської 

ради. 

 

     4.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

16.03.2018 № 77. 

 

        5.  Про внесення змін до штатного розпису Пирятинської  станції юних 

техніків. 

 

        6. Про затвердження робочого проекту „Будівництво напірного колектора в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Положення про Пирятинську міську ланку  територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бартошак В.А., Чепур О.О.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 70 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

територіальні місцеві формування цивільного захисту у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 71 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

створення розрахунково-аналітичної групи  Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 72 додається). 

 

До засідання приєднався Острянський В.В. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

внесення     змін     до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.03.2018 

№ 77. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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



У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 73 додається). 

 

До засідання приєднався Гудзь В.В. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про внесення змін до штатного розпису Пирятинської  

станції юних техніків. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 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 № 74 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проекту „Будівництво напірного колектора в м.Пирятин 

Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 



 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 75 додається). 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконкому 

міської ради         І.С.Шикеринець   

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 

 

 


