
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

15.01.2021                            № 1 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Алекперов  

Бачиш 

Божко  

Бондаренко 

Вірченко 

Войпанюк 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Кучерявий 

Лук’яненко 

Мельниченко 

Оникій 

Оніщенко 

Пазюк 

Пазюк  

Самбур  

Семененко 

Скорик  

 

Б.Р. 

Г.О. 

А.М.  

В.В. 

Ю.О. (з першого питання) 

В.К. 

В.М. 

В.М. 

Л.С. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. (з п’ятого питання) 

А.О. 

І.І. 

В.В. 

О.А. 

М.М. 

М.В. 

С.В. 

А.А. 

Р.І. 

М.В. 

С.П. 

О.В.  

Н.Ю. 

С.Г. 

О.М. 

Ю.М. 

В.І. 

 



Чорнобель 

Шурхал   

                

А.Б. 

В.В. 

 

Присутні:   директор ПП „Хазар-2007“ Гамбаров І.А., представник  ДП  

                     „Пирятинтеплопостачання“ Барабаш Ю.М., економіст КП  

                      „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“  

                     Харченко В.М., кореспондент газети „Пирятинські вісті“  

                     Волик Л.М. 

 

 Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконкому міської ради 

та розглянути  21 питання порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб.  

 

Порядок  денний: 

 

1 . Про     схвалення     проєкту    рішення   „Про внесення змін до бюджету  

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

2. Про коригування встановлених тарифів ПП „Хазар- 2007“ на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання для житлових будинків 

по вул. Європейська 4-А,Б м. Пирятин. 

 

3. Про коригування встановлених тарифів ДП „ Пирятинтеплопостачання“ 

на послугу з постачання теплової енергії для житлового будинку по                         

вул. Коцюбинського 33, м. Пирятин та ДНЗ „Ромашка“. 

 

4. Про затвердження переліку комунальних підприємств та видів суспільно 

корисних робіт на 2021 рік. 

 

5. Про хід виконання Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ на 2018-2020 роки за друге півріччя 2020 року. 

 

6. Про схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до 

Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік“. 

 

7. Про надання матеріальної допомоги гр. Гончаренку В.М. на поховання. 

 

8. Про надання матеріальної допомоги гр. Кононко Н.П. на поховання. 

 

9. Про надання матеріальної допомоги гр. Маслію В.П. на поховання. 

 

10. Про надання матеріальної допомоги гр. Шкоді І.О. на поховання. 

 



11. Про визнання доцільним призначення гр. Липовця О.І. опікуном над 

його недієздатною донькою Липовець Н.О. 

 

12. Про встановлення розміру одноразової грошової допомоги на 

поховання. 

 

13. Про схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін та 

доповнень до Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2021 рік“. 

 

14. Про схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до 

Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської 

територіальної громади в 2021 році“. 

 

15. Про схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до 

Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської 

міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги 

для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради у 2021 році“. 

 

16. Про схвалення проєкту рішення міської ради „Про затвердження 

Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ на 2021 рік “. 

 

17. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради впродовж 2020 року. 

 

18. Про затвердження порядку використання службових (легкових) 

автомобілів виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

19. Про розподіл коштів розпорядникам нижчого рівня. 

 

20. Про виконання рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради  від 12.02.2020 № 26 „Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту у Полтавській області на 2020 рік“. 

 

21. Про затвердження штатної чисельності закладів дошкільної та 

позашкільної освіти Пирятинської міської ради 

 

22. Про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку при виконкомі міської ради. 

 



До засідання приєднався Вірченко Ю.О. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

представила для схвалення  проєкт рішення „Про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. зазначив, що з метою забезпечення захисту соціально-правових 

інтересів громадян виникла необхідність створення Трудового архіву 

Пирятинської міської ради, тому необхідно передбачити його фінансування. 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

                     „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 № 6 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

коригування встановлених тарифів ПП „Хазар-2007“ на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для житлових будинків по 

вул.Європейська 4-А,Б м. Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Пазюк С.Г., Гамбаров І.А. 

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – „одноголосно“ (29 осіб); 

                    „проти“ – 0 осіб; 

                    „утримались“ - 2 особи (Войпанюк В.К., Бондаренко В.В.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 7 додається). 

 

 



3. СЛУХАЛИ:  

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

коригування встановлених тарифів ДП „Пирятинтеплопостачання“ на послугу з 

постачання    теплової    енергії    для      житлового   будинку   по 

вул.Коцюбинського,  33, м.Пирятин та ДНЗ „Ромашка“. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Войпанюк В.К. запитав: чому така різниця у розрахунках при формуванні  

тарифів на постачання теплової енергії між ПП „Хазар-2007“  та ДП 

„Пирятинтеплопостачання“ для житлових будинків? Також наголосив, що 

найвища ціна у ПП „Хазар-2007“. 

Барабаш Ю.М. відповів, що підприємство при формуванні тарифу  

застосовало ціну газу за листопад місяць минулого  року, враховуючи інтереси і 

людей, і підприємства. 

Комаренко В.Д. доповнила, що формування тарифу залежить  від 

адміністративних витрат підприємства,  нарахування заробітної плати, оренди 

котельні тощо. 

В обговоренні питання взяли участь Пазюк С.Г., Мельниченко М.В., 

Гамбаров І.А.  

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 8 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка запропонувала до 

затвердження перелік комунальних підприємств та видів суспільно корисних 

робіт на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

   „проти“ – 0 осіб; 

   „утримались“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 9 додається).   

 

До засідання приєдналася Коваленко Т.В. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської ради, 

яка проінформувала про хід виконання Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ на 2018-2020 роки за друге півріччя 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Войпанюк В.К., Кучерявий А.А. 

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 10 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до Програми 

діяльності Пирятинської міської ради на 2021 рік“. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Пазюк С.Г. 

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 1 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про надання 

матеріальної допомоги гр. Гончаренку В.М. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 11 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про надання 

матеріальної допомоги гр. Кононко Н.П. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 12 додається). 

9. СЛУХАЛИ: 

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про надання 

матеріальної допомоги гр. Маслію В.П. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 13 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про надання 

матеріальної допомоги гр. Шкоді І.О. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 14 додається).  

 

11. СЛУХАЛИ:  

          Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про визнання 

доцільним призначення гр. Липовця О.І. опікуном над його недієздатною 

донькою Липовець Н.О.. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 15 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Захарченко Т.М., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про 

встановлення розміру одноразової грошової допомоги на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради  Захарченко Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 16 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

          Колос А.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради, яка запропонувала до схвалення проєкт 

рішення міської ради „Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради   Колос А.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 17 додається). 

Засідання виконавчого комітету залишив Козін А.О. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

          Харченко В.М., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

схвалення проєкту рішення міської ради „Про внесення змін до Програми 



підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної 

громади в 2021 році“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ Харченко В.М. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 3 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

          Харченко В.М., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

схвалення проекту рішення міської ради „Про внесення змін до Програми 

співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської 

територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для 

покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального 

підприємства „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради у 2021 році“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ Харченко В.М. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 4 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

           Харченко В.М., економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про 

схвалення проєкту рішення міської ради „Про затвердження Програми щодо 

запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської 

міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинський 



центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 

2021 рік “. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. наголосив щодо необхідності на наступному тижні зібрати 

всіх медиків і причетних пирятинців та запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (31 особа); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію економіста КП „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ Харченко В.М. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 5 додається). 

 

На засідання повернувся Козін А.О. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

        Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про стан відвідування 

членами виконкому засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

впродовж 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 17 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

          Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка інформувала про порядок використання службових 

(легкових) автомобілів виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



Сімонов А.В.  підкреслив, що  в перспективі старостатів зменшиться, адже 

наразі йде мова про те, що один старостат має включати в себе не менше 1500 

жителів. 

У обговоренні взяли участь Вірченко Ю.А., Грицай В.М., Скорик В.І.,  

Колінчук В.В., Голуб В.М. 

         У результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюра І.О. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 18 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

         Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка поінформувала про  розподіл коштів розпорядникам 

нижчого рівня. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. зазначив, що Урядом проводиться політика щодо оптимізації 

чисельності працівників і структури райдержадміністрацій та інших 

територіальних органів виконавчої влади, максимально скоротили апарат 

управлінців. На сьогодні десятки професійних фахівців райдержадміністрації 

залишаються без робочих місць. Також запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюра І.О. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 19 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

           Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради, який інформував про виконання рішення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради  від 12.02.2020 № 26 „Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту Пирятинської міської 



ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у 

Полтавській області на 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          У обговоренні взяли участь Пазюк С.Г., Скорик В.І., Войпанюк В.К. 

          У результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради Педяша Р.О. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 20 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

  Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який проінформував про затвердження штатної чисельності закладів дошкільної 

та позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Коваленко Т.В. зазначила, що  нові  посади у закладах не вводяться, це 

питання має більш процедурний характер. 

У обговоренні взяли участь Пазюк Н.Ю., Зайченко С.О., Войпанюк В.К. 

          У результаті обговорення Сімонов А.В.  наголосив, що штатні розписи слід 

вподальшому проаналізувати  та спільно напрацювати єдиний підхід до їх 

формування, так як до цього часу підходи кожному органі місцевого 

самоврядування були різні. Також запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Романенка В.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 21 додається). 

 

 22. СЛУХАЛИ: 

         Нічик С.В., спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 



комунальної власності міської ради, яка проінформувала про затвердження 

списків громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі міської 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (32 особи); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності Пирятинської міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 22 додається). 

 

 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  

 

 

 

Секретар виконавчого комітету 

міської ради                                     І.І.Козін 

 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та 

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 


