
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
24.09.2019                            № 26 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Клітко 
Кочур 
Маслак 
Острянський  
Румянцев 
Тарасовський  
Чайка 

М.В. 
Н.В. 
Л.В. 
В.О. 
В.В. 
О.В. 
І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути  одне питання порядку денного, яке  спричинено 
розпорядженням виконувача обов’язків голови Полтавської обласної державної 
адміністрації щодо розподілу у 2019 році коштів Фонду розвитку територій 
області. Цим розпорядженням затверджено сім об’єктів на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, на які буде спрямовано 
790 тис.грн з обласного бюджету. Перелік об’єктів попередньо було визначено 
міським головою, фахівцями виконавчого комітету міської ради спільно з 
депутатом Полтавської обласної ради Іваном Близнюком та постійною комісією 
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 
здоров’я та соціального захисту. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 
1. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету 

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 
  
 

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: 
 Бугайов В.М. запитав: хто ініціатор  виділення коштів з Фонду розвитку 
територій області. 
 Рябоконь О.П. відповів, що Програма забезпечення умов для заняття 
спортом та облаштування вуличних майданчиків у Пирятинській міській 
об’єднаній територіальній громаді в частині обьлаштування спортивних 
майданчиків за умови співфінансування з обласного бюджету виконується  
завдяки співпраці з депутатом обласної ради Близнюком І.Ф. На жаль, з 
депутатів обласної ради, які обрані від міста, лише він використовує кошти на 
розвиток Пирятина, а саме – облаштування спортивних майданчиків.  
           В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Чайка Т.Г. 
           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 начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 343 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 


