
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

08.04.2019                            № 10 

 

На засіданні головувала виконувач обовʼязків міського голови Чайка 

Тетяна Георгіївна. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бугайов 

Р.М. 

В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Кочур 

Маслак 

Острянський  

Румянцев 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Л.В. 

В.О. 

В.В. 

О.В. 

Чайка 

Чепур 

Т.Г. 

О.О. 

            

        Кабушка Ю.В.,   директор   Пирятинського  міського   центру   сім’ї,  дітей 

та молоді, у зв’язку зі  збором коштів для тяжкохворої Олени Пірогової внесла 

пропозицію розглянути питання про надання тимчасового дозволу 

Пирятинському міському центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді на 

проведення благодійної акції.  

        Виконувач обов’язків міського голови Чайка Т.Г. запропонувала розпочати 

засідання виконкому і розглянути 2 питання порядку денного.  

 

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

    „проти“ – 0 осіб; 

    „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про закінчення опалювального сезону 2018-2019 років в м.Пирятин. 



   

      2. Про надання тимчасового дозволу Пирятинському міському центру 

соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді на проведення благодійної акції. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

         Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про закінчення опалювального сезону 2018-

2019 років в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

           У підсумку обговорення Чайка Т.Г. запропонувала прийняти рішення в 

цілому. 

   

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

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варави М.В. узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 123 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

     Кабушку Ю.В.,   директора   Пирятинського  міського   центру   сім’ї,  дітей та  

молоді, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу Пирятинському 

міському центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді на проведення 

благодійної акції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Кальницький О.О. 

           У підсумку обговорення Чайка Т.Г. запропонувала прийняти рішення в 

цілому. 

   

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

            „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

          

 



          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 124 додається). 

 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови                                                                        Т.Г.Чайка      

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

В.о.начальника загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                 Ю.В.Барабаш 

 

 


