
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
08.11.2017                            № 27 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

  

Бугайов  В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Клітко  Н.В. 

Кочур Л.В. 

Лук’яненко 

Острянський 

Р.І. 

В.В. 

Румянцев О.В. 

Тарасовський І.М. 

Чайка Т.Г. 

Чепур О.О. 

Шикеринець І.С. 

                

Запрошені: керівник ДРП-3 філії Лубенської ДЕД Володимир Бугай, 

представник ТОВ „Баришівська зернова компанія“ – директор 

Пирятинського елеватора Володимир Клепач. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення виконкому від 22.03.2017 № 51. 

 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Капітальний 

ремонт приміщення спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.                         

№ 4 (початкова школа по вул.Соборна, 38) по вул.Європейська, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

 

 



3. Про внесення змін до штатного розпису Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4. 

 

4. Про видачу гр. Харченко Л.В. будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

 

5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку № 60 по                    

вул.Мирного П. в с.Замостище Пирятинського району. 

 

6. Про нумерацію квартири у    житловому будинку по вул.Єлени, 13  

в м.Пирятин. 

 

7. Про нумерацію квартири у    житловому будинку по пров.Косий, 33 

в м.Пирятин. 

 

8. Про нумерацію квартири у житловому будинку по                     

вул.Успенська, 11 в м.Пирятин. 

 

9. Про стан утримання підземного переходу на автошляху Київ-Харків 

Довжанський у районі АС-1. 

 

Бугайов В.М. вніс пропозицію включити до порядку денного засідання 

виконавчого комітету питання для обговорення щодо будівництва на 

території ТОВ „Баришівська зернова компанія“  цеху по виробництву 

карбомідно-аміачних сумішей та про потенційний вплив на навколишнє 

середовище такого виробництва. 

Рябоконь О.П., у зв’язку з вищезазначеним, з метою об’єктивного та 

всебічного розгляду цього питання, запропонував запросити на засідання 

виконкому представника ТОВ „Баришівська зернова компанія“ – директора 

Пирятинського елеватора Володимира Клепача. 

Члени виконкому погодилися з пропозиціями. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до рішення виконкому від 22.03.2017 № 51 

„Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році“, замінивши в 

тексті рішення назву „Пирятинський районний центр зайнятості“ на 

„Пирятинська районна філія Полтавського обласного центру зайнятості“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Гудзь 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 керуючого справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 281 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Капітальний ремонт приміщення спортивного залу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 (початкова школа по вул.Соборна, 38) по 

вул.Європейська, 2а в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Рябоконь О.П. та Клітко Н.В.  

Бугайов В.М. запитав, чи передбачене приміщення спортивного залу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 для гри у волейбол або баскетбол? І чи 

потрібні там душова кімната та туалет? 

Варава М.В. ознайомив із наявною технічною документацією будівлі та 

експертним звітом щодо капітального ремонту приміщення. 

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 № 282 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про внесення змін до штатного розпису 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Гудзь 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 начальника відділу освіти міської ради  Тристан А.О. узяти 

до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 283 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про видачу гр. Харченко Л.В. 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Гудзь 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 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 № 284 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири у  

житловому будинку № 60 по вул.Мирного П. в с.Замостище Пирятинського 

району.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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 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 № 285 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири у    

житловому будинку по вул.Єлени, 13 в м.Пирятин.  

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 286 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири у    

житловому будинку по пров.Косий, 33 в м.Пирятин.  

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 287 додається). 

 

 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири у    

житловому будинку по вул.Успенська, 11 в м.Пирятин.  

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 288 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про стан утримання підземного переходу на 

автошляху Київ-Харків-Довжанський у районі АС-1. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

До обговорення питання долучився керівник ДРП-3 філії Лубенської ДЕД 

Володимир Бугай, який повідомив, що прибирання в переході здійснюється раз 

на три дні. Світло відновлено ще навесні цього року,  встановлено 

антивандальні ліхтарі. Проте чергувати, щоб пирятинці та гості міста не 

обмальовували стіни та не забруднювали об’єкт, підприємство не в змозі. 

 Рябоконь О.П.  рекомендував Лубенській ДЕД щоденно прибирати 

підземний перехід, здійснювати контроль за справністю освітлювальних 

приладів. А також дав доручення заступнику міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Вараві М.В. звернутися до Пирятинського 

відділення поліції щодо забезпечення громадського порядку працівниками 

поліції в районі переходу та автостанції № 1. 

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.  Зобов’язати заступника міського голови з питань діяльності  

виконкому міської ради Вараву М.В. звернутися до Пирятинського відділення 



поліції щодо забезпечення громадського порядку працівниками поліції в районі 

переходу та автостанції № 1. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 Представника ТОВ „Баришівська зернова компанія“ – директора 

Пирятинського елеватора Володимира Клепача, який проінформував щодо 

будівництва на території ТОВ „Баришівська зернова компанія“  цеху по 

виробництву карбомідно-аміачних сумішей. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Клепач В.М.  повідомив, що  „Баришівська зернова компанія“ дійсно 

придбала склади на території „Полтавапаливо“ по вулиці Південній, але 

будівництво там не здійснюється. Приміщення будуть використовуватися під 

зберігання пілетів та брикетів, оскільки Пирятинський елеватор переходить на 

альтернативні види палива. Також він пояснив, що в газеті „Пирятинські вісті“ 

від 04.11.2016 р. було опубліковано заяву про наміри на будівництво об’єкта 

змішування мінеральних добрив. Жодних зауважень чи заперечень від громади 

не надходило. Нині підприємство замовило документацію щодо оцінки впливу 

на навколишнє середовище. Розробляє її інститут при Міністерстві екології 

України. Коли будуть готові документи та висновки фахівців, буде проведено 

громадські слухання. 

 Рябоконь О.П.  рекомендував Клепачу В.М. поінформувати керівництво 

ТОВ „Баришівська зернова компанія“ щодо занепокоєння громади міста 

питанням запланованого будівництва,  а також – виступити на сесії міської ради 

та відповісти на питання депутатів міської ради щодо  потенційного впливу на 

навколишнє середовище такого виробництва. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію представника ТОВ „Баришівська зернова компанія“ – 

директора Пирятинського елеватора Володимира Клепача узяти до відома. 

2.  Рекомендувати Клепачу В.М. виступити на сесії міської ради та 

відповісти на питання депутатів міської ради щодо  потенційного впливу на 

навколишнє середовище такого виробництва. 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


