
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

27.03.2019                            № 9 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук  Р.А. 

Бабак 

Бартошак 

Р.М. 

В.А. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Клітко 

Кочур 

Маслак 

Румянцев 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Н.В. 

Л.В. 

В.О. 

О.В. 

Чайка 

Чепур 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор Пирятинського ліцею Пономаренко Л.В., директор 

Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 Шкурупій Л.Г., директор Опорного 

закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 Василенко М.В., директор КП 

„Каштан“ Скочко В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., 

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

головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“ 

Габрієлян С.Ю. 

 

Порядок  денний: 

 

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

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 

   



        2.  Про звіт директора Пирятинського ліцею про фінансово-господарську 

діяльність закладу за 2018 рік. 

 

         3. Про звіт директора Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Пирятинської міської ради Полтавської області про фінансово-господарську 

діяльність закладу  за 2018 рік. 

 

         4. Про звіт директора Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області про 

фінансово-господарську діяльність закладу  за 2018 рік. 

 

        5. Про доцільність поселення гр. Легуш О.Я. до відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового проживання Територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

        6. Про створення  робочої групи для здійснення моніторингу за 

перебуванням неповнолітніх у закладах сфери розваг та громадського 

харчування. 

 

        7. Про   проведення   щорічної    акції    „За чисте довкілля“  на    території  

населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 

 

         8. Про переоформлення житлово-правових документів на квартиру № 97 по 

вул.Полтавська, 6 в м.Пирятин. 

 

         9. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Першотравнева, 5 

 в м.Пирятин. 

 

        10.  Про присвоєння адреси земельним ділянкам, на яких розташовані 

тимчасові споруди (павільйони) ФОП Маслака А.В.,  в м.Пирятин. 

 

       11. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки         

         

        12. Про видачу гр.Кривобоку В.І. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража по вул.Європейська в м.Пирятин. 

      

        13. Про видачу ФОП Маслаку А.В. паспортів прив’язок на тимчасові 

споруди в м.Пирятин. 

    

        14. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік. 

 

        15. Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 

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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9B%D0%86%D0%A6%D0%95%D0%99.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9B%D0%86%D0%A6%D0%95%D0%99.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D0%BA_%E2%84%964.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D0%BA_%E2%84%964.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D0%BA_%E2%84%964.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%BA_%E2%84%966.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%BA_%E2%84%966.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%BA_%E2%84%966.pdf


         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та  розглянути 15 питань порядку денного.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

До засідання приєднався Варава М.В. 

 

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: 

 Рябоконь О.П. зазначив, що бюджетний процес міської ради традиційно 

складається з двох етапів. Перший -  це планування основного бюджету по 

доходах і видатках поточного бюджетного року, з якого плануються видатки на 

утримання основних галузей і напрямків діяльності  Пирятинської міської ОТГ. 

Другий -  це розподіл перехідного залишку і переконання бюджету минулого 

року, який не використаний у 2018 році. З перехідного залишку бюджету 

фінансуються об’єкти, на які не вистачило коштів із основаного розподілу, або 

короткострокові, середньострокові програми. Разом з основним бюджетом 

перерозподіл залишку складає цілісний бюджет по доходах і видатках. 

Законодавство потребує схвалення пропозицій по розподілу перехідного 

залишку бюджету членами виконкому міської ради. Тому на цьому засіданні 

презентуються відповідні пропозиції для подальшого їх схвалення членами 

виконавчого комітету міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Гудзь В.В. 

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

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 108 додається). 

 

 

 

 



2. СЛУХАЛИ: 

       Пономаренко Л.В.,  директора Пирятинського ліцею, яка проінформувала про 

фінансово-господарську діяльність закладу за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. зазначив, що отримавши фінансову самостійність 

директори шкіл вперше звітують про фінансово-господарську діяльність 

закладів за 2018 рік. Опорні школи фінансувалися за рахунок освітньої субвенції 

та міського бюджету. Протягом звітного періоду у навчальних закладах 

здійснено ряд робіт, про які і прозвітуються керівники шкіл. 

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

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

цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського ліцею Пономаренко Л.В.  узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 109 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

         Шкурупій Л.Г., директора Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4,  яка 

проінформувала про  фінансово-господарську діяльність закладу  за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 4 Шкурупій Л.Г. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 110 додається). 

 

 

 

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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA_%D1%88%D0%BA_%E2%84%964.pdf


4. СЛУХАЛИ: 

         Василенка М.В.,    директора    Опорного    закладу Пирятинської зш І-ІІІ 

ст. № 6, який проінформував про  фінансово-господарську діяльність закладу за 

2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Гудзь В.В. 

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

цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію   директора Опорного  закладу Пирятинської зш І-ІІІ ст. № 6 

Василенка М.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 111 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала     про    доцільність поселення гр. Легуш О.Я. 

до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

Гудзь В.В. не брав участі у голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 112 додається). 

 

 

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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%BA_%E2%84%966.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%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%88%D0%BA_%E2%84%966.pdf


6. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І.,   головного     спеціаліста     з   питань   захисту   прав   дітей  

виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про створення  робочої 

групи для здійснення моніторингу за перебуванням неповнолітніх у закладах 

сфери розваг та громадського харчування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Кочур Л.В. 

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

         1. Інформацію  головного спеціаліста з питань захисту прав дітей 

виконавчого комітету міської ради Грицай І.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 113 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

         Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про підсумки роботи відділу із 

земельних та екологічних питань  виконкому міської ради за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

        Варава М.В. запропонував провести день благоустрою території населених 

пунктів міської ради 13 квітня. 

        Члени виконкому міської ради підтримали пропозицію Варави М.В. 

          Рябоконь О.П. зазначив, що у цьому році  депутатам міської ради необхідно  

долучитися до запланованих заходів щорічної акції „За чисте довкілля“ на 

території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ, провести зустрічі із 

жителями міста та сіл ОТГ з питань благоустрою їх території  (в межах 

закріплених за депутатами округів). Залучити до участі в акції громадськість, 

колективи підприємств, установ, організацій та  мешканців житлових 

багатоповерхових будинків.  

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

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

врахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу з земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 114 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,   виконувача  обов’язків  начальника  відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про 

переоформлення житлово-правових документів на квартиру № 97 по 

вул.Полтавська, 6 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Маслак В.О. 

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 115 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Першотравнева, 5  в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

 

 

 



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 № 116 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси земельним ділянкам, на яких розташовані тимчасові споруди 

(павільйони) ФОП Маслака А.В.,  в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Кочур Л.В.  

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

цілому.  

 

Маслак В.О. повідомив про конфлікт інтересів при розгляді цього питання та не 

брав участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 117 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 



  „утримались“ – 0 осіб.  

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 № 118 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Кривобоку В.І. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки на будівництво гаража по вул.Європейська в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 119 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу ФОП Маслаку А.В. паспортів прив’язок на тимчасові споруди в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Шикеринець І.С.  

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

цілому.  

 

Маслак В.О. повідомити про конфлікт інтересів при розгляді цього питання та 

не брав участі в голосуванні. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –  13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

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 № 120 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Габрієлян С.Ю., головний    бухгалтер КП  „Пирятинський    міський 

водоканал“, яка коротко проінформувала членів виконкому міської ради про 

фінансовий план підприємства  на 2019 рік. 

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

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

цілому. 

 

Гудзь В.В. залишив засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 121 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 

що надаються КП „Каштан“. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

          У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 122 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 

 

 


