
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
07.06.2019                            № 16 
 

На засіданні головував виконувач обов’язків міського голови, заступник 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець Ігор 
Станіславович. 

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь  
Кальницький 
Клітко 
Козін  
Кочур 
Крагель 
Снаговський 

М.В. 
В.В. 
О.О. 
Н.В. 
А.О. 
Л.В. 
В.В. 
О.О. 

Тарасовський 
Чайка 
Чепур 

І.М. 
Т.Г. 
О.О. 

  
Порядок  денний: 
 

1. Про  затвердження   робочого  проекту „Реконструкція  частини  будівлі  
Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської області. 
Коригування“. 
 

2. Про рятувальний пост КП „Каштан“ на о.Масальський. 
 

3. Про надання дозволу на передачу в оренду частини приміщення  
майнового комплексу районного Будинку культури.  

 



          Шикеринець І.С. запропонував розпочати засідання виконкому та 
розглянути 3 питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  

 
1. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника      відділу      містобудування,      архітектури     та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про затвердження робочого проекту „Реконструкція частини 
будівлі Пирятинського ліцею по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин Полтавської 
області. Коригування“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав за рахунок яких коштів буде здійснюватися 
фінансування проекту, адже  9 млн.грн. є великою сумою. 

 
До засідання приєдналися Тарасовський І.М.  та Клітко Н.В. 

 
Шикеринець І.С. відповів, що вперше Міністерством освіти і науки 

України оголошено конкурс щодо спортивних споруд, які знаходяться на 
території шкіл. Тому відділ    містобудування,      архітектури     та  житлово-
комунального господарства виконкому міської ради підготував пакет документів  
на Полтавську ОДА (дофінансування з міського бюджету становить 15 
відсотків). На даний час по освіті  тільки один проект. У минулому році йшла 
мова про розробку проектів кошторисної документації по стадіону Опорного 
закладу Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 (бігові доріжки, 
додаткові спортивні майданчики і т.д) та  недобудованому ангарі під спортивний 
комплекс. У цьому році робота продрвжується. 

 Варава М.В. доповнив, що вищезазначеним  відділом  підготовлено 
службовий лист на фінансове управління  міської ради про виділення коштів на 
розробку кошторисної  документації (ангар та стадіон Опорного закладу). 

Крагель В.В. запитав чи є кошти  у  бюджеті на фінансування цього 
проекту та яка процедура погодження виділення коштів. Запропонував на 
засідання виконавчого комітету міської ради запрошувати членів з постійної 
комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва. 

Шикеринець І.С. пояснив, що  на сьогоднішньому засіданні виконкому 
розглядається затвердження робочого проекту по реконструкції частини ліцею, а 
вподальшому  це питання буде розглядатися і на профільних депутатських 
комісіях. 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – 14 осіб; 
         „проти“ – 0 осіб; 

                   „утримались“ – 1особа (Крагель В.В.). 
 
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 № 212 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 
         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
рятувальний пост КП „Каштан“ на о.Масальський. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Крагель В.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 № 213 додається).  
 
3. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  
який проінформував про надання дозволу на передачу в оренду частини 
приміщення майнового комплексу районного Будинку культури. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запропонував доповнити рішення пунктом наступного 
змісту: „Укласти договір оренди строком на 2 роки згідно з чинним 
законодавством України“. 

 В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Кочур Л.В. 
 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з урахуванням доповнень. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 214 додається). 
 
 

 
Виконувач обов’язків 
міського голови         І.С.Шикеринець   
 
 
Секретар виконкому міської ради                 Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                                    Т.Д.Нестерець 


