
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
13.12.2017                            № 29 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Безбородов  

Бугайов  

С.А. 

В.М. 

Варава   М.В. 

Гудзь  В.В. 

Клітко  Н.В. 

Кочур 

Лук’яненко 

Л.В. 

Р.І. 

Маслак 

Снаговський  

В.О. 

О.О. 

Румянцев О.В. 

Тарасовський І.М. 

Чайка Т.Г. 

Чепур О.О. 

Шикеринець І.С. 

                

Запрошені: директор НПП „Пирятинський“ Митропан Ю.М., директор 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Кривець В.В. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про діяльність НПП „Пирятинський“  на території Пирятинської 

міської ОТГ у 2017 році. 

 

2. Про порядок збору інформації щодо стану споживання енергоресурсів 

бюджетними установами комунальної власності на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

 

 



3. Про  надання тимчасового дозволу ДП „Пирятинське лісове 

господарство“ на  розміщення  транспортних засобів для торгівлі  новорічними 

ялинками. 

 

4. Про роботу відділу державної реєстрації виконкому міської ради у 

2017 році. 

 

5. Про видачу гр. Бугай А.І. будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

6.  Про надання дозволу гр. Кривенко Т.С.  на реконструкцію квартири               

№ 39 по вул.Соборна, 14. 

 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету, звернувся до присутніх 

виконавчого комітету з пропозицією обговорити питання щодо створення при 

КП „Каштан“ підрозділу по проведенню поточного ремонту доріг та про 

передачу Пирятинській міській раді первинної ланки медицини. 

Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, поінформував про заплановане на наступний тиждень засідання 

робочої групи для вивчення питання щодо можливості створення при                   

КП „Каштан“ підрозділу по проведенню поточного ремонту доріг.                              

За результатами засідання робочої групи буде сформовано проект рішення 

виконкому та винесено на розгляд наступного засідання виконавчого комітету. 

Щодо передачі Пирятинській міській раді первинної ланки медицини 

доповів заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. Він зазначив, що Бюджетним кодексом України передбачено 

передачу первинної ланки медицини об’єднаним територіальним громадам, 

проте відсутність порозуміння у цьому питанні з головами районної ради та 

райдержадміністрації не дають можливості його вирішити. 

Рябоконь О.П. вніс пропозицію винести на розгляд питання про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.10.2017 № 279 „Про 

відмову гр. Кучі В.М. щодо реалізації наміру розміщення тимчасової споруди за 

адресою: вул.Європейська, 163а в м.Пирятин“ в частині встановлення термінів 

виконання рішення. 

Варава М.В. запропонував внести до порядку денного питання для 

обговорення „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“. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Митропана Ю.М., директора НПП „Пирятинський“, який проінформував 

про діяльність НПП „Пирятинський“  на території Пирятинської міської ОТГ у 

2017 році. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М. та Варава М.В. 

Рябоконь О.П. доручив Митропану Ю.М. напрацювати пропозиції щодо 

подальшої співпраці НПП „Пирятинський“ з Пирятинською міською радою. 

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

врахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1.  Інформацію директора НПП „Пирятинський“ узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 315 додається). 

 

Чепур О.О. залишив засідання виконавчого комітету. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 Бикова Р.В., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю  виконкому міської ради, який проінформував про порядок збору 

інформації щодо стану споживання енергоресурсів бюджетними установами 

комунальної власності на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Безбородов С.А., Бугайов В.М., Кочур Л.В. 

Биков Р.В. підготував презентацію, за допомогою якої продемонстрував 

присутнім  ефективність проведення енергомоніторингу у закладах 

комунальної власності. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю  виконкому міської ради Бикова Р.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 316 додається). 

 



3. СЛУХАЛИ: 

 Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про  надання тимчасового дозволу 

ДП „Пирятинське лісове господарство“ на  розміщення  транспортних засобів 

для торгівлі  новорічними ялинками.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В. та 

Шикеринець І.С. 

Члени виконкому підтримали пропозицію щодо надання тимчасового 

дозволу Державному підприємству „Пирятинське лісове господарство“ на  

розміщення транспортних засобів для   торгівлі новорічними ялинками у 

визначених місцях: на асфальтованому майданчику поруч з магазином „Наше 

м’ясо“ (майдан Незалежності) та на асфальтованому майданчику, розміщеному  

поруч з входом до ТОВ „Пирятинагроконсерв“ (вул.Європейська, 163), з 14 по                   

31 грудня 2017 року, щоденно: з 9.00 до 15.00 год.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 317 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Нечипоренко О.О., начальника відділу державної реєстрації виконкому 

міської ради-державного реєстратора, яка проінформувала про роботу відділу 
державної реєстрації виконкому міської ради у 2017 році.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу державної реєстрації виконкому 

міської ради-державного реєстратора Нечипоренко О.О. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 318 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про видачу гр. Бугай А.І. будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О. та Снаговський О.О.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 319 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про надання дозволу гр. Кривенко Т.С.  на 

реконструкцію квартири № 39 по вул.Соборна, 14. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 320 додається). 

 

 



7. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., міського голову, який вніс пропозицію, у зв’язку зі 

зверненням підприємців, внести зміни до пунктів 2 та 3 рішення виконавчого 

комітету від 25.10.2017 № 279 „Про відмову гр. Кучі В.М. щодо реалізації 

наміру розміщення тимчасової споруди за адресою: вул.Європейська, 163а в 

м.Пирятин“, встановивши терміни для виконання доручень виконавчого 

комітету до 25 грудня 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Маслак В.О. та      

Варава М.В.                 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію міського голови Рябоконя О.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 321 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про необхідність розгляду питання щодо 

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., Маслак В.О., 

Снаговський О.О. та директор Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Кривець В.В. 

Варава М.В. ознайомив присутніх із висновком проектанта щодо 

технічних параметрів каналізаційного колектору. 

Бугайов В.М. поставив під сумнів висновок проектанта та наполіг на 

тому, щоб запросити його на наступне засідання виконкому. 

Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати проект рішення та винести 

його на розгляд чергового засідання виконкому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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. 

 

Член виконкому Клітко Н.В., яка проживає в селі Олександрівка, 

звернулася до виконавчого комітету та надала фотоматеріали вандальної 

роботи по обрізці дерев у селі Олександрівка працівниками Пирятинської філії 

ПАТ„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“. Члени виконкому доручили міському голові 

звернутися до керівництва Пирятинської філії ПАТ„ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ 

щодо надання пояснень таких випадків та недопущення в подальшому подібної 

діяльності. 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


