
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

03.02.2021                            № 3 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бачиш 

Божко  

Бондаренко 

Войпанюк 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Лук’яненко 

Оніщенко 

Пазюк 

Пазюк  

Самбур  

Семененко 

Скорик  

Чорнобель 

Шурхал 

Щегельський   

                

Г.О. 

А.М.  

В.В. 

В.К. 

В.М. 

В.М. 

Л.С. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

І.І. 

В.В. 

О.А. 

М.В. 

Р.І. 

О.В.  

Н.Ю. 

С.Г. 

О.М. 

Ю.М. 

В.І. 

А.Б. 

В.В. 

О.І. 

 

 



Присутні:  економіст КП „Пирятинський центр первинної медико-        

                  санітарної допомоги“ Пономаренко Л.А., кореспондент газети         

                 „Пирятинські вісті“ Волик Л.М. 

 

 Сімонов А.В. проінформував присутніх про  робочу нараду з заступником 

голови Полтавської ОДА Євгеном Грековим та представниками міжнародних, 

українських громадських організацій, які працюють в сфері екології і 

поводження з побутовими відходами, яка відбулася днями у м. Полтава. 

Зауважив, що, на сьогодні, загальнообласна концепція поводження з відходами 

лише на початковій стадії напрацювання. Ті роботи, які не були завершені на 

полігоні в Пирятині, можуть зазнати змін, так як, змінилися вимоги до 

сміттєпереробки.  

Андрій Вікторович наголосив, що для Пирятинської громади вирішення 

питання ефективної сміттєпереробки - дуже важливе і пріоритетне, тому на 

зустрічі було домовлено детально розглянути всі можливі варіанти і визначити 

найоптимальніший. 

Далі, запропонував розпочати засідання виконкому міської ради та 

розглянути  2 питання порядку денного. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

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

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

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

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Пономаренко Л.А., заступника директора комунального підприємства 

„Пирятинська міська лікарня Пирятинської міської ради“, яка представила для  

схвалення проєкт рішення міської ради „Про внесення змін до Програми 

розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. повідомив, що міська рада намагається залучати кошти 

інвесторів для реалізації капітального ремонту інфекційного відділення лікарні. 

Додав, що цьогоріч в пріоритеті залишається реконструкція дитячого відділення, 

а інфекційне відділення розпочнуть ремонтувати наступного року. 



Войпанюк В.К. запитав про підстави визначення необхідних коштів, у сумі 

256 тис. грн. для виготовлення проєктно-технічної документації та чи 

проводилася технічна експертиза? 

Пономаренко Л.А. відповіла, що експертизу проведено та надано 

висновок. 

 Сімонов А.В. повідомив, що таку суму озвучили декілька проєктантів. 

Технічну експертизу було проведено, адже приміщення збудовано 1974 року, 

тому до них існують певні вимоги по сучасним стандартам. 

Войпанюк В.К. наголосив, що потрібно залучати інвесторів, аби 

капітально відремонтувати відділення та вистачило коштів для реалізації 

проєкту. 

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

цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію економіста комунального підприємства „Пирятинська 

міська лікарня Пирятинської міської ради“ Пономаренко Л.А. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 32 додається). 

 

2. 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: 

Сімонов А.В. повідомив, що в бюджеті громади є вільні залишки, які на 

разі не можливо використати. Тому, було прийнято рішення виділити 200 тис. на 

підтримку сільської медицини, а саме на заробітну плату медпрацівникам у 

ФАПах із Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік (із поточного ремонту доріг). Навесні подана 

Програма буде дофінансована на відповідну суму. 

Тож, Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого 

питання в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради, яка 

проінформувала Кеди С.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 33 додається). 

 

 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  

 

 

Секретар виконавчого комітету 

міської ради                                     І.І.Козін 

 

 

Протокол вела 

провідний спеціаліст загального відділу та 

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            А.О.Громік 


