
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
29.11.2017                            № 28 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

  

Бугайов  В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Кальницький 

Клітко  

О.О. 

Н.В. 

Кочур 

Крагель  

Л.В. 

В.В. 

Лук’яненко 

Снаговський  

Р.І. 

О.О. 

Румянцев О.В. 

Тарасовський І.М. 

Чайка Т.Г. 

Чепур О.О. 

Шикеринець І.С. 

                

Запрошені: директор комунального підприємства Готель „Пирятин“               

Фисун В.Ю., директор Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Кривець В.В., головний лікар Пирятинського міського 

Центру первинної медичної допомоги Дядькова І.М.  

 

Порядок  денний: 

 

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

11.01.2017 № 3 „Про склад координаційної ради з питань громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. 

 

2. Про припинення піклування над  дитиною, позбавленою батьківського 



піклування,  Печніковим Д.Є. 

 

3. Про внесення змін до штатних розписів  закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради. 

 

4. Про внесення змін до штатного розпису Олександрівського  сільського 

клубу. 

 

5. Про облаштування спортивного майданчика на території м.Пирятин по 

вул.Європейська, 66Б. 

 

6.  Про надання дозволу КП „Готель „Пирятин“ на передачу в оренду  

підвального приміщення готелю. 

 

7. Про конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів 

торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, 

установ та житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ради 

до Нового 2018 року“. 

 

8. Про безоплатну передачу квартири № 5  по вул. Абаканська, 102А    

м.Пирятин у спільну/ часткову  власність  громадян:  Шкода Г.М. та                       

Шкоди  А.Г. 

 

9. Про безоплатну передачу квартири № 33 по вул.Проїзна, 14а  в  

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Безбородова А.С., 

Безбородової В.М. та Безбородової С.А. 

 

10. Про безоплатну передачу квартири № 31 по вул.Проїзна, 14а  в  

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян:  Митропана О.С., 

Митропана Є.О. та Митропана Д.О. 

 

11. Про безоплатну передачу квартири № 7 по вул. Веселкова, 74 в  

м.Пирятин  у спільну часткову власність громадян: Шпак Л.В. та Шпак А.М. 

 

12. 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. 

 

13. Про  взяття  гр. Даниленка В.Я на квартирний облік при виконкомі 

міської ради. 

 

14. Про впорядкування адрес  житлових будинків, земельних ділянок  по                              

вул.Кукурудзяна в с.Олександрівка Пирятинської міської ОТГ. 



15. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельної ділянки                    

гр. Коника І.В. по вул. Калинова в с.К.Міст Пирятинського району. 

 

16. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по вул. Січових                

Стрільців, 144В в м.Пирятин. 

 

17. Про нумерацію квартир у житловому будинку № 18 по вул.Мирного П. 

в с.Замостище Пирятинського району. 

 

18. Про присвоєння адреси приміщенню гаража  гр. Шубіна М.В.  в ряді 

існуючих гаражів біля житлового будинку № 161 по вул.Європейська. 

 

19. Про надання дозволу гр. Ткаченку В.М. на реконструкцію квартири 

№3 на майдані Незалежності, 21 під ветеринарну аптеку. 

 

20.Про видачу гр. Масленко Л.К., Масленко О.К. будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки. 

 

21. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Пушкіна в м.Пирятин, Пирятинського району, 

Полтавської обл. (ЗТП-8)“. 

 

22. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в м.Пирятин, Пирятинського 

району, Полтавської обл. (ЗТП-24)“. 

 

23. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Герасименка в м.Пирятин, Пирятинського району, 

Полтавської обл. (КТП-9)“. 

 

24. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Мокрицького Аполлона в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-87)“. 

 

25. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Тімірязєва,  вул.Калиновій, вул.Лесі Українки, 

пров.Садовому в с.Калинів Міст, Пирятинського району, Полтавської обл. 

(КТП-158)“. 

 

26. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Реконструкція 

вуличного освітлення по вул.Фестивальній в с.Калинів Міст, Пирятинського 

району, Полтавської обл. (КТП-136)“. 

 

27. Про погодження технічних умов до проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС №1 



(вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в м.Пирятин 

Полтавської області“. 

 

28. Про стан виконання Урядової програми „Доступні ліки“ на території 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 11.01.2017 № 3 „Про склад координаційної ради з питань громадського 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М. та Кальницький О.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „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 № 290 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому 

міської ради, яка проінформувала про припинення піклування над  дитиною, 

позбавленою батьківського піклування,  Печніковим Д.Є. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли активну участь: Шикеринець І.С.,                    

Клітко Н.В., Гудзь В.М., Кочур Л.В. 

До обговорення питання також долучився головний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому міської ради Кудрявцев О.О., який роз’яснив 

членам виконкому, що піклувальником Печнікова Дмитра є його бабуся. Проте 

хлопець став зовсім безконтрольним: сам проживає, у школу не ходить, вживає 

алкогольні та наркотичні засоби. Бабуся визнає неспроможність виховувати 

свого 15-річного внука. 

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

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 291 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

освіти міської ради, який проінформував про внесення змін до штатних 

розписів  закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Шикеринець І.С.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 292 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до штатного розпису Олександрівського  

сільського клубу.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Крагель В.В.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу культури і туризму міської ради 

Прокопенко Л.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 293 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

освіти міської ради, який проінформував про облаштування спортивного 

майданчика на території м.Пирятин по вул.Європейська, 66Б.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Кальницький О.О. 

та Румянцев О.В.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 294 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Соловйова Р.Ю., начальника юридичного відділу виконкому міської ради, 

яка проінформувала про надання дозволу КП „Готель „Пирятин“ на передачу в 

оренду  підвального приміщення готелю.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь директор комунального підприємства 

Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника юридичного відділу виконкому міської ради 

Соловйова Р.Ю. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 295 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про конкурс „Краще 

новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства, сфери побутових послуг, підприємств, установ та житлових 

будинків в населених пунктах Пирятинської міської ради до Нового 2018 року“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Кочур Л.В., Клітко Н.В. 

Бугайов В.М. та Крагель В.В. запропонували долучити до організації 

проведення конкурсу голів квартальних комітетів.  

Кліткр Н.В. внесла пропозицію додати у Положення, що заявку на участь 

у конкурсі можуть подавати сусіди,  родичі, друзі та знайомі на третіх осіб. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з доповненнями. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 296 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну 

передачу квартири № 5  по вул.Абаканська, 102А,    м.Пирятин у спільну/ 

часткову  власність  громадян:  Шкода Г.М. та Шкоди  А.Г..  

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 297 додається). 



9. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну 

передачу квартири № 33 по вул.Проїзна, 14а  в  м.Пирятин у спільну часткову 

власність громадян: Безбородова А.С., Безбородової В.М. та Безбородової С.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Крагель В.В.,                  

Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

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

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 298 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну 

передачу квартири № 31 по вул.Проїзна, 14а  в  м.Пирятин у спільну часткову 

власність громадян:  Митропана О.С., Митропана Є.О. та Митропана Д.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

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

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 299 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну 

передачу квартири № 7 по вул.Веселкова, 74 в  м.Пирятин  у спільну часткову 

власність громадян: Шпак Л.В. та Шпак А.М. 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Крагель В.В.,                  

Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу управління комунальною 

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

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 300 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

 Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала 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: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., який повідомив 

присутнім про те, що ТОВ „ПКЗ-Агро“ готове компенсувати перевізнику його 

витрати, пов’язані з обслуговуванням маршруту „Ринок – АС-1 (по вул.Гагаріна 

через вул.Київська)“. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 301 додається). 

 

 

 

 



13. СЛУХАЛИ: 

 Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про взяття  гр. Даниленка В.Я на 

квартирний облік при виконкомі міської ради. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 302 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради, яка проінформувала про впорядкування адрес  

житлових будинків, земельних ділянок  по вул.Кукурудзяна в с.Олександрівка 

Пирятинської міської ОТГ. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії відділу будівництва та архітектури 

виконкому міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

2.   Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 303 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про впорядкування адреси житлового 

будинку та земельної ділянки  гр. Коника І.В. по вул.Калинова в с.Калинів Міст 

Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Лук’яненко Р.І. та Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 304 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартир у  житловому 

будинку по вул.Січових Стрільців, 144В в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 305 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартир у житловому будинку 

№ 18 по вул.Мирного П. в с.Замостище Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Лук’яненко Р.І., Шикеринець І.С. та      

Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 306 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси приміщенню гаража  

гр. Шубіна М.В.  в ряді існуючих гаражів біля житлового будинку № 161 по 

вул.Європейська. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Шикеринець І.С. 

та  Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 307 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про надання дозволу гр. Ткаченку В.М. на 

реконструкцію квартири № 3 на майдані Незалежності, 21 під ветеринарну 

аптеку. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Румянцев О.В., 

Снаговський О.О., Крагель В.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 308 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про видачу гр. Масленко Л.К., Масленко О.К. 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 309 додається). 

 

Гудзь В.В. та Румянцев О.В. залишили засідання виконавчого комітету. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Пушкіна в 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (ЗТП-8)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 310 додається). 

 



22. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (ЗТП-24)“. 

Рябоконь О.П. 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 № 311 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Герасименка в 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-9)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О.,                      

Кальницький О.О.            

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 312 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Мокрицького 

Аполлона в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-87)“. 

 



Рябоконь О.П. 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 № 313 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Тімірязєва,  

вул.Калиновій, вул.Лесі Українки, пров.Садовому в с.Калинів Міст, 

Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-158)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Лук’яненко Р.І., який зауважив, що у 

проекті не враховано тротуар по вулиці Тімірязєва в районі дитячого садка, 

ФАПу та старостату села Калинів Міст. 

Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати даний проект рішення.  

 

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.   Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Вараві М.В. доопрацювати даний проект рішення та 

винести його на чергове засідання виконавчого комітету. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція вуличного освітлення по вул.Фестивальній в 

с.Калинів Міст, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-136)“. 

Рябоконь О.П. 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 № 314 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про погодження технічних умов до проектно-

кошторисної документації „Реконструкція каналізаційного колектору від КНС 

№1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 23) в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та директор Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Кривець В.В. 

Бугайов В.М. вніс пропозицію представити на засіданні  виконавчого  

комітету передпроектні пропозиції, а потім розглянути питання щодо 

прийняття рішення виконкому. 

Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати даний проект рішення.  

 

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.   Рекомендувати заступнику міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Вараві М.В. спільно з Пирятинськими 

госпрозрахунковими очисними спорудами (Кривець В.В.) доопрацювати проект 

рішення та винести його на розгляд чергового засідання виконавчого комітету. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

 Дядькову І.М., головного лікаря Пирятинського міського Центру 

первинної медичної допомоги, про стан виконання Урядової програми 

„Доступні ліки“ на території Пирятинської об’єднаної територіальної громади 

(довідка додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та Шикеринець І.С.  

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного лікаря Пирятинського міського Центру 

первинної медичної допомоги Дядькової І.М. узяти до відома. 

2.   Рекомендувати Пирятинському міському Центру первинної медичної 

допомоги (Дядькова І.М.) забезпечити виконання Урядової програми „Доступні 

ліки“ на території Пирятинської об’єднаної територіальної громади до 

25.12.2017. 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


