
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
09.10.2017                            № 24 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Безбородов 

Бугайов 

Варава  

Гудзь 

Кальницький 

Кочур 

Крагель 

 

С.А. 

В.М. 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Л.В. 

В.В. 

Лук’яненко 

Румянцев 

Снаговський  

Р.І. 

О.В. 

О.О. (починаючи з другого питання) 

Тарасовський 

Чайка 

Шикеринець 

І.М. 

О.О. 

І.С. 

 

Запрошені: представники ДП „Пирятинтеплопостачання“ Ульянов В.В., 

Барабаш Ю.М.; директор КП „Каштан“ Скочко В.І., інженер  

КП „Каштан“ Гнатюк І.П., головний бухгалтер КП „Каштан“ 

Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В.; фізична особа-

підприємець Барабаш О.В.; начальники відділів виконкому міської 

ради (список додається). 

 

Порядок  денний: 
1. Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій КП „Каштан“. 

 



2. Про встановлення тарифу ДП „Пирятинтеплопостачання“ на  послугу з 

централізованого опалення для населення  та постачання теплової енергії для 

ДНЗ „Ромашка“. 

 

3. Про надання дозволу ТОВ „УКРГАЗ РЕСУРС“ на встановлення 

рекламного засобу по вул. Сумська  в м.Пирятин. 

 

4. Про надання дозволу гр. Приходьку В.М., Приходько В.М. на 

реконструкцію літньої кухні під житловий будинок по вул. Патріотична, 39. 

 

5. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 13.07.2016 

№ 187 „Про затвердження умов конкурсу на визначення пасажирського 

перевізника на автобусних маршрутах загального користування та кошторису 

витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу“ та оголошення 

конкурсу. 

 

6. Про запровадження моделі адміністрування надання соціальних послуг 

із соціальної підтримки населенню Пирятинської об’єднаної територіальної 

громади. 

 

7. Про  надання тимчасового дозволу ФОП Барабаш О.В. на розміщення 

автомобільного причіпу, обладнаного каво-машиною, на автобусній зупинці по 

вул. Соборна (навпроти ЦРА № 85), для здійснення  виїзної торгівлі. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про встановлення тарифу                        

ДП „Пирятинтеплопостачання“ на  послугу з централізованого опалення для 

населення  та постачання теплової енергії для ДНЗ „Ромашка“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. висловився щодо можливості зниження ціни на газ у 

перспективі (у січні-лютому 2018 року), коли ціноутворюючі компоненти 

тарифу традиційно знижуються. 

Рябоконь О.П. наголосив, що неодмінно найближчим часом                          

ДП „Пирятинтеплопостачання“ має встановити пункт обліку теплової енергії. 

Також він вніс пропозицію щодо встановлення конкретного терміну для 

облаштування пункту обліку теплової енергії у рішенні виконкому – до  

01.12.2017. 

Бугайов В.М. запропонував керівнику ДП „Пирятинтеплопостачання“ 

періодично звітувати на засіданні виконкому про тарифи та їх ціноутворення.  

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

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 



                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради  Троян Н.М.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 260 додається). 

 

Рябоконь О.П. залишив засідання виконавчого комітету. 

Далі головував Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради. 

До засідання виконавчого комітету приєднався Снаговський О.О.;              

присутні – 13 членів виконкому. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про встановлення тарифів на 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій                           

КП „Каштан“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бих В.І., головний бухгалтер КП „Каштан“, яка поінформувала присутніх 

про те, що мешканці будинку № 161 по вул.Європейська звернулися з заявою 

до КП „Каштан“ про відмову прибирання їх прибудинкової території та 

виключення такої послуги зі щомісячної плати за тарифом. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради  Троян Н.М.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 261 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка поінформувала  про надання дозволу ТОВ „УКРГАЗ 

РЕСУРС“ на встановлення рекламного засобу по вул. Сумська  в м.Пирятин. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 



 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (13 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради  Зергані М.І. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 262 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради, яка поінформувала  про надання дозволу гр. Приходьку В.М., 

Приходько В.М. на реконструкцію літньої кухні під житловий будинок по                 

вул.Патріотична, 39. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (13 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради  Зергані М.І. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 263 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який поінформував про внесення змін до рішення 

виконкому міської ради від 13.07.2016 № 187 „Про затвердження умов 

конкурсу на визначення пасажирського перевізника на автобусних маршрутах 

загального користування та кошторису витрат, пов’язаних з підготовкою та 

проведенням конкурсу“ та оголошення конкурсу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. вніс пропозицію запропонувати керівництву                                

ТОВ „Комбікормовий завод“, щоб при підвезенні своїх працівників до місця 

роботи, попутно, по запропонованому маршруту, автобус підвозив і інших 

пасажирів – громадян міста. 

Бугайов В.М. запропонував компенсувати перевізнику вартість проїзду 

пасажира по невигідним маршрутам. 



Крагель В.В. підтримав таку пропозицію, проте запропонував 

доопрацювати питання економістам, в частині формування механізму доплати 

чи компенсації перевізнику; обговорити ці розрахунки та прийняти відповідне 

рішення на наступному виконкомі, а також – запросити  на засідання 

перевізника. 

Шикеринець І.С. пояснив, що прийнявши рішення такого змісту, 

поставимо перевізників у нерівні умови, що викличе невдоволення 

підприємців-перевізників. Також  запропонував зняти з розгляду проект 

рішення для доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (13 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Шикеринця І.С. узяти до відома. 

2. Зняти з розгляду проект рішення, у зв’язку з необхідністю його 

доопрацювання. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про запровадження моделі адміністрування надання 

соціальних послуг із соціальної підтримки населенню Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади. 

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

Кочур Л.В. 

Шикеринець І.С. інформував щодо участі Пирятинської міської ради у 

пілотному проекті Мінсоцполітики з надання соціальних послуг населенню у 

об’єднаних територіальних громадах. 

Гудзь В.В. поінформував про проведення роз’яснювальної роботи щодо 

листів Мінсоцполітики та співпраці у напрямку реалізації пілотного проекту, 

яку проводить управління праці Пирятинської райдержадміністрації. 

Кочур Л.В. повідомила присутнім про те, що ця Модель проекту 

розрахована на надання соціальних  послуг у сільських населених пунктах та 

буде реалізовуватися у старостатах, де адміністратори старостатів села Калинів 

Міст та села Олександрівка надаватимуть соціальні послуги населенню. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ –13 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 264 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який поінформував про надання тимчасового дозволу                         

ФОП Барабаш О.В. на розміщення автомобільного причіпу, обладнаного каво-

машиною, на автобусній зупинці по вул.Соборна (навпроти ЦРА № 85), для 

здійснення  виїзної торгівлі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Варава М.В. нагадав членам виконавчого комітету про те, що 13.09.2017 

на засіданні виконавчого комітету вже розглядалося це питання. Проте членами 

виконкому було внесено ряд рекомендацій та зауважень ФОП Барабашу О.В., 

які він успішно виконав та знову звернувся до виконкому щодо надання 

тимчасового  дозволу на торгівлю. 

Барабаш О.В., ФОП, дав відповіді на питання, зокрема щодо належного 

оформлення трудового договору з найнятим для торгівлі працівником.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (13 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. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 265 додається). 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


