
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
17.10.2017                            № 25 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Безбородов 

Бугайов 

Варава  

Гудзь 

Кочур 

Крагель 

 

С.А. 

В.М. 

М.В. 

В.В. 

Л.В. 

В.В. 

Лук’яненко 

Чайка 

Чепур  

Шикеринець 

Р.І. 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 

 

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І., заступник командира 

Пирятинської військової частини А1499,  капітан                      

Яременко М.М.; начальники відділів виконкому міської ради 

(список додається). 

 

Порядок  денний: 

1. Про облаштування заїзду до Пирятинської військової частини А1499. 

 

2. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 

Пирятинської міської ради. 

 

3. Про надання тимчасового дозволу   ФОП Яременко  О.О. на 

постачання хлібобулочних виробів у буфети загальноосвітніх навчальних 

закладів Пирятинської міської ради,  для здійснення торгівлі вказаною групою 

товарів. 



4. Про надання тимчасового дозволу ФОП Бондаренку В.В. на 

розміщення автомобіля, обладнаного каво-машиною,  для здійснення виїзної 

торгівлі. 

 

5. Про внесення змін до штатного розпису Калиновомостівського 

дошкільного навчального закладу „Калинка“. 

 

6. Про обмеження руху автотранспорту по території Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

 

7. Про розгляд заяви  гр. Кучі В.М. щодо реалізації наміру розміщення 

тимчасової споруди за адресою: вул. Європейська,  163а в м. Пирятин. 

 

8.  Про надання дозволу ФОП Скочку В.І. на розміщення тимчасової 

споруди за адресою: вул. Європейська,  163а в м. Пирятин. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який поінформував про облаштування заїзду до Пирятинської 

військової частини А1499. 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М., 

Безбородов С.А. 

Крагель В.В. вніс пропозицію щодо  погодження цього рішення  з 

дорожньою інспекцією. А також рекомендував надати схему проїзду, де 

повинні бути зазначені розміри проїжджої частини, її мощення тощо. 

Безбородов С.А. підтримав позицію Крагля В.В. щодо необхідності 

визначення відповідного мощення. 

Бугайов В.М. запропонував додати пункт у рішення щодо зобов’язання 

Пирятинської військової частини А1499 облаштувати майданчик з твердим 

покриттям на виїзді з вулиці Соборної. 

Члени виконкому запропонували капітану Яременку М.М. до 20.10.2017 

надати виконкому міської ради схему розташування проїзду з зазначенням його 

технічних параметрів. 

Бугайов В.М. вніс пропозицію зняти проект з розгляду та розглянути його 

на черговому засіданні виконкому після того, як буде надана відповідна схема. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував зняти проект з 

розгляду. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Варави М.В. узяти до відома. 



2. Зняти з розгляду проект рішення, доопрацювати та винести на чергове 

засідання виконкому. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який поінформував про встановлення дорожніх знаків на вулицях 

населених пунктів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Безбородов С.А. запитав про те, чи має ПП „Зелений слон 7“ дозвіл на 

паркування у зазначеному в проекті рішення місці? Також він зазначив, що така 

парковка створює перешкоди місцевому рейсовому автотранспорту. 

Шикеринець І.С. звернув  увагу на ту особливість, що  фактично                       

ПП „Зелений слон 7“  облаштовує автостанцію, адже автобусів цієї фірми 

постійно виходять люди. Тому необхідно звернути особливу увагу на 

дотримання  правил  безпеки і руху. 

Рябоконь О.П. запропонував зняти з розгляду проект рішення, запросити 

представників ПП „Зелений слон 7“ та Державтоінспекції на виконком для 

того, щоб вирішити усі зазначені питання і надати відповідне погодження.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Варави М.В. узяти до відома. 

2. Зняти з розгляду проект рішення для доопрацювання. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка поінформувала про надання тимчасового дозволу   

ФОП Яременко  О.О. на постачання хлібобулочних виробів у буфети 

загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради,  для 

здійснення торгівлі вказаною групою товарів. 

Рябоконь О.П. вніс пропозицію зняти це питання з розгляду, у зв’язку з 

тим, що відділом управління комунальною власністю виконкому міської ради 

не було проведено відповідної інформаційної діяльності та прозорої 

конкурентної політики, направленої на забезпечення рівної можливості взяти 

участь у конкурсі на постачання хлібобулочних виробів у буфети 

загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської ради усім 

можливим виробникам такої продукції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 



                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради  Зубко Л.М. узяти до відома. 

2. Зняти з розгляду проект рішення для доопрацювання. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка поінформувала  про надання тимчасового дозволу 

ФОП Бондаренку В.В. на розміщення автомобіля, обладнаного каво-машиною,  

для здійснення виїзної торгівлі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував з наступного року налагодити систему сплати 

у місцевий бюджет за ведення подібної підприємницької діяльності. 

Рябоконь О.П. оголосив про доручення надалі не готувати подібні 

проекти рішень виконкому, доки не буде напрацьована система сплати до 

місцевого бюджету. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради  Зубко Л.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 266 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Тристан А.О., виконуючу обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради, яка поінформувала про внесення змін до штатного розпису 

Калиновомостівського дошкільного навчального закладу „Калинка“. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 



                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконуючої обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради  Тристан А.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 267 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти міської ради, який проінформував про обмеження руху автотранспорту 

по території Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Гудзь В.В.,                 

Крагель В.В., Безбородов С.А. 

Членами виконкому запропоновано внести доповнення до проекту 

рішення, а саме – заборонити в’їзд неслужбового автотранспорту на територію 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 

врахуванням  доповнень.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти міської ради Смаровоза В.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 268 додається). 

 

Рябоконь О.П. оголосив про зняття з розгляду питань для обговорення 

та закрив засідання виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


