
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергове засідання виконавчого комітету  

 
31.07.2020                            № 20 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бугайов  

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко 
Крагель 
Кочур 
Маслак 
Румянцев 
Тарасовський 
Чайка  
 

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

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 3 питання  порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

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

2. Про надання матеріальної допомоги гр. Гунько Я.В. на поховання.  
 



 3. Про затвердження завдання на проєктування при розробленні проектної 
документації для об’єктів будівництва. 
 
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: 
          В    обговоренні   питання    взяли  участь  Чайка Т.Г.,  Клітко Н.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 198 додається).  
 
2. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В.,      керуючий   справами    виконкому    міської        ради,     яка   
проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Гунько Я.В. на 
поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В    обговоренні   питання    взяли  участь  Чайка Т.Г.,  Маслак В.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію керуючого  справами   виконкому  міської  ради Кочур Л.В.  
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доповнень  (рішення № 199 додається). 
 
До засідання приєднався Чепур О.О. 
 



3. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження завдання на проєктування при розробленні проектної документації 
для об’єктів будівництва. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Клітко Н.В., Кочур Л.В., 
Крагель В.В., Бугайов В.М. 

Члени виконкому затвердили завдання на проєктування на виконання 
проєктних робіт до об’єктів:  „Будівництво волейбольного майданчика по 
вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин Полтавської області“ та „Будівництво 
майданчика для скейтбордінга по вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин Полтавської 
області“. 

Затвердження завдання на проєктування на виконання проєктних робіт до 
об’єкту „Капітальний ремонт площі перед будівлею Пирятинської районної ради 
по вул.Соборна, 42 в м.Пирятин із облаштуванням громадського простору 
вшанування захисників територіальної цілісності України“  викликало у 
присутніх бурхливу дискусію. В підсумку вирішено  винести його на 
обговорення громадськості.  
 
Засідання залишили Гудзь В.В. та Чепур О.О. 
 

Рябоконь О.П.. запропонував прийняти рішення  за виключенням питання 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 12 осіб „одноголосно“; 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
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 № 200 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 


