
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
31.03.2020                            № 10 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович.  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький   
Клітко  
Козін  
Кочур 
Острянський 
Тарасовський  
Чайка 
Шикеринець 

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

 
         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути одне питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ –1 особа (Острянський В.В.) 
 
Порядок  денний: 
 
         1.  Про  схвалення   проекту  рішення  „Про  внесення змін  до  бюджету   
Пирятинської      міської   об’єднаної    територіальної   громади   на   2020 рік. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   
проінформувала про схвалення    проекту   рішення   „Про  внесення  змін до  
бюджету Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
 



ВИСТУПИЛИ: 
     Педяш Р.О., головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи виконкому міської ради, сказав, що з метою підготовки до 
можливого ускладнення ситуації щодо поширення коронавірусної інфекції, 
пропонується виділити кошти в сумі 600,0 тис. грн для створення місцевого 
резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. Зокрема: це 
придбання засобів дезінфекції та засобів індивідуального захисту для 
працівників медичних закладів, КП „Каштан“, Пирятинського районного сектору 
ГУ ДСНС, Пирятинського РВК тощо. 
  Безушко Л.С., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, перерахувала чисельність матеріалів, які передбачаються для 
закупівлі відповідно до Програми створення місцевого резерву для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади“ на 2020 рік. 
           Бугайов В.М. запропонував внести зміни до проекту рішення, зазначивши 
перелік необхідних матеріалів для придбання як додаток до рішення виконкому 
міської ради. Рябоконь О.П. погодився із пропозицією Бугайова В.В. щодо 
доповнення рішення ще одним пунктом. 
  В    обговоренні   питання    взяли  участь  Острянський В.В.,  Кочур Л.В., 
Шикеринець І.С., Варава М.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
Острянський В.В. залишив засідання виконкому. 
 
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 з 
врахуванням доповнень  (рішення № 95 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 


