
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

17.02.2021                            № 5 

 

На  засіданні головував секретар міської ради Пазюк Сергій Георгійович.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Алекперов  

Божко  

Бондаренко 

Вірченко 

Войпанюк 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Лук’яненко 

Оніщенко 

Оникій 

Пазюк 

Самбур  

Семененко 

Скорик  

Чорнобель 

Шурхал        

Б.Р.  (з другого питання) 

А.М.  

В.В. 

Ю.О. 

В.К. 

В.М. 

В.М. 

Л.С.  

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

А.О.  (з четвертого питання) 

В.В. 

О.А.  (з четвертого питання) 

М.В. 

М.В. 

С.В.  (з першого питання) 

Р.І. 

О.В.  (з першого питання) 

С.П.  (з другого питання) 

Н.Ю.   

О.М. 

Ю.М. 

В.І. 

А.Б.  (з першого питання) 

В.В. 

 

Присутні:  кореспондент газети „Свіжий  Апельсин“ Кирпиченко В.Є. 

 

Пазюк С.Г. повідомив, що міський голова Сімонов А.В. на термінових 

перемовинах у Лубенській районній раді щодо передачі вільних залишків та 



запропонував розпочати засідання виконкому міської ради, розглянувши  4 

питання порядку денного.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про доцільність поселення гр. Танькової Людмили Василівни до 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинської міської ради.  

 

2. Про надання матеріальної допомоги гр. Степаненко О.М. на поховання. 

  

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

10.02.2021 № 43 „Про розподіл коштів розпорядникам нижчого рівня“. 

  

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.01.2021 № 28 „Про штатну чисельність закладів культури“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

 „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0.  

 

Долучилися  до  засідання виконавчого комітету міської ради 

 Крючкова С.В., Оніщенко О.В., Чорнобель А.Б. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про доцільність поселення 

гр. Танькової Людмили Василівни до відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г.   поцікавився  у  начальника  територіального  центру  

Зайченка С.О. щодо ситуації про тимчасове платне поселення громадянки в 

будинок-інтернат у с. Вишневе. 

Зайченко С.О. проінформував про те, що Танькова Л.В. цьогоріч отримала 

дохід із здачі в оренду земельного паю. Як наслідок, її матеріальний стан не в 

значній мірі перевищив прожитковий мінімум. Тому до травня громадянка буде 

перебувати у будинку-інтернаті с. Вишневе тимчасово на платній основі. 

Зазначив, що такі дії відповідають чинному законодавству України. 

В результаті обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти розглянуте 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради Яременко О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 56 додається). 

 

Долучився до засідання виконавчого комітету міської ради Алекперов Б.Р., 

Оникій С.П. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

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

допомоги гр. Степаненко О.М. на поховання.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради Яременко О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 57 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10.02.2021 № 43 „Про розподіл коштів 

розпорядникам нижчого рівня”.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради  Цюри І.С. узяти до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 58 додається). 

 

Долучився до засідання виконавчого комітету міської ради Козін А.О., 

Котенко О.А. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 15.01.2021 № 28 „Про штатну чисельність закладів культури“.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. повідомив, що дійсно не легка ситуація зі штатними 

одиницями склалася у старостатах. Додав, що дане питання буде вирішуватися – 

переглядатиметься чисельність працівників у старостатах. Сьогодні ж нагальним 

є питання введення кочегара у Смотриківський старостинський округ, адже 

велике приміщення немає кому опалювати. 

Котяй М.М. додала, що великої потреби у кочегарі не було, коли у штаті 

колишньої сільської ради працювало 3 чоловіки. Зараз це питання потребує 

термінового вирішення. 

В обговоренні  питання  взяла  участь  Коваленко  Т.В.   

В результаті обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію  начальника відділу культури і туризму міської ради 

Гуленко О.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 59 додається). 

 

Секретар міської ради                                                        С.Г.Пазюк  

 

 

 

Протокол вела 

провідний спеціаліст загального відділу та  

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            А.О.Громік 


