
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
19.02.2020                            № 04 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бугайов 

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь  
Кальницький 
Кочур 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

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

  
Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути 2 питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
Порядок  денний: 
 
         1. Про надання матеріальної допомоги   гр. Холостовій А.В. на поховання. 
 
         2.  Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2019 році. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,        яка       проінформувала    про    надання    матеріальної      допомоги   
гр. Холостовій А.В. на поховання. 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Бєлов М.Д. 
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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 42 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Рябоконь О.П.  відзначив основні завдання виконавчого комітету міської 
ради  на 2020 рік: продовження роботи по формуванню громадського 
суспільства, розвитку економіки, ефективне використання фінансів та 
наповнення бюджету, освіти, культури та соціального захисту населення, 
розширення адміністративних послуг та інші. Наголосив, що звітний рік був 
продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення мети: зробити Пирятин 
сучасним містом, забезпечити якісне надання послуг, покращити добробут 
жителів Пирятинської громади. 

Для досягнення успішного результату  важливо  завжди починати з самих 
себе, тобто з  сучасного працездатного управлінського колективу міста - 
виконавчого комітету ради, до складу якого також входять авторитетні в місті і в 
районі представники громади, які представляють різні сфери життєдіяльності 
міста:  підприємництво, виробництво та соціальний захист.  
 Кочур Л.В. продовжила знайомити з діяльністю виконавчого комітету. 
Коротко розповіла про склад виконкому, яких він зазнав змін протягом звітного 
періоду; кількість засідань та прийнятих рішень на них; структуру апарату та 
виконавчих органів міської ради. Також зазначила, що за висновками експертів 
Ради Європи, Асоціації ОТГ та Програми USAID DOBRE організаційна 
структура міської ради визнана ефективною (її можна було б збільшити 
відповідно до повноважень у двічі), при одному з найбільших навантажень 
близько 250 жителів ОТГ на 1 працівника. Питома вага видатків на утримання 
апарату та виконавчих органів міської ради (без врахування трансфертів) складає 
16,0 %, що в 2,2 разів менше, від допустимого нормативу для міських ОТГ, Це 
також свідчить про ефективне використання коштів міського бюджету. 
          Керівники структурних підрозділів виконавчих органів та головні 
спеціалісти з окремих питань діяльності виконкому проінформували членів 
виконкому  про свою роботу у 2019 році. 



 Бугайов В.М. позитивно оцінив діяльність виконавчих органів міської ради 
та порекомендував  до поставлених пріоритетів на 2020 рік включити галузь 
охорони здоров’я.  

Рябоконь О.П. зазначив, що у 2019 році більше 2,5 млн. грн. спрямовано на 
галузь медицини, яка перебуває в зоні відповідальності Пирятинської районної 
ради, оскільки саме районна рада є засновником обох комунальних підприємств 
охорони здоров’я.  Керівництво районної ради до цих пір не зробило ніяких 
кроків, аби передати заклади охорони здоров’я на баланс міської ОТГ, як цього 
вимагає децентралізація.  
           Бугайов В.М. сказав, що стурбований ситуацією, що склалася із 
завершальним етапом децентралізації, тому що не розуміє позиції голови 
районної ради та депутатів обласної рад щодо приєднання всіх  інших сіл району 
до Пирятинської ОТГ, що спричинить зменшення спроможності у всіх напрямах 
діяльності такої об’єднаної громади.  
           Створення двох об’єднаних територіальних громад: Пирятинської та 
Березоворудської ОТГ дасть змогу двом громадам розвиватися та мати високі 
показники ефективності, - наголосили члени виконкому. 
 

Члени виконкому міської ради взяли до відома звіт про роботу виконавчих 
органів міської ради за 2019 рік. 
 
 
Додаток:  звіт про роботу виконавчих органів міської ради за 2019 рік. 
 
 
 
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 


