
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергове засідання виконавчого комітету  

 
03.09.2020                            № 24 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бєлов 
Бугайов  

Р.М. 
А.В. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко  
Кочур 
Крагель 
Маслак 
Острянський  
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка  
Шикеринець      
 

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

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 3 питання порядку денного.  

 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (16 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 скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 
20.08.2020 № 229. 
 

3. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція (технічне 
переоснащення) вуличного освітлення по вул.Європейська та вул.Соборна в 
м.Пирятин Полтавської області“. 

 
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: 

Бугайов В.М. та Крагель В.В. висловили свої заперечення проти того, щоб 
виділялися    кошти з бюджету ОТГ  на ремонт даху будинку по вул. 
Європейська, 155 А. 

Крагель В.В. зазначив, що жителям будинку необхідно створити ОСББ і 
самим утримувати та ремонтувати свій будинок. 

В    обговоренні питання взяли участь Бартошак В.А., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення міський голова Олексій Рябоконь наголосив, що 

на сьогодні будинок перебуває в комунальній власності міської ради, і здійснити 
його передачу людям у власність можна лише після ремонту даху. Міська рада 
має зобов’язання перед громадою міста, зокрема – перед мешканцями  будинку 
по вул. Європейська, 155 А, які зараз перебувають у небезпеці, і дах необхідно 
відремонтувати. Запропонував прийняти рішення в цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 14 осіб; 

   „проти“ – 0 осіб; 
   „утримались“ – 2 осіб (Бугайов В.М., Крагель В.В.).  
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію     начальника     фінансового     управління     міської     ради 

Кеди С.Ю. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 246 додається).   
 
2. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 20.08.2020 № 229. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: які зміни в проєкті? 
Зергані М.І. відповіла, що питання  лише у назві самого рішення, яке 

відповідало  назві проєкту. При виставленні цього проєкту на ProZorro для 
визначення    підрядника    виникла     необхідність  у конкретизації назви.  Тому  

 



рішення виконкому міської ради від 20.08.2020 № 229 необхідно скасувати, а 
наступним рішенням необхідно затвердити робочий проєкт з уточненою назвою 
- „Реконструкція (технічне переоснащення) вуличного освітлення по 
вул.Європейська та вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області“. 

В    обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Бугайов В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 13 осіб; 
             „проти“ – 1 особа  (Бугайов В.М.,); 
            „утримались“ – 2 осіб (Крагель В.В., Острянський 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 № 247 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція (технічне переоснащення) 
вуличного освітлення по вул.Європейська та вул.Соборна в м.Пирятин 
Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.В.  
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – 13 осіб; 
             „проти“ – 0 осіб; 
             „утримались“ – 3 особи (Бугайов В.М., Крагель В.В.,  
                                                                                  Острянський 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 № 248 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 


