
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
01.03.2017                            № 4 

 

На засіданні головував  міський голова  Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов  В.М. 

Гудзь  В.В. 

Варава М.В.  (присутній починаючи з 4 питання) 

Кочур  Л.В. 

Клітко  Н.В. 

Лук’яненко Р.І. 

Острянський В.В. 

Румянцев  О.В. 

Снаговський  О.О. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

Шикеринець  І.С. 

                

Запрошені: заступник директора ТОВ „Наше тепло“ Кукуріка М.О.,       

                    економіст ТОВ „Наше тепло“ Васюкова О.Г., перевізники:                                 

                   ФОП Реутенко А.І. та ФОП Козін В.М.,  начальники відділів  

                   виконкому міської ради 

 

Порядок  денний: 

 
1. Про погодження перевізникам тарифів на послуги з перевезення 

пасажирів на міських маршрутах загального користування. 

 

2. Про визначення ТОВ „Наше тепло“ виробником та виконавцем послуг 

з теплопостачання. 

 



3. Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на виробництво та  

постачання теплової енергії  на 2017  рік для Пирятинської центральної 

районної лікарні. 

 

4. Про надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

5. Про надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Д.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

6. Про надання тимчасового дозволу ФОП Пономаренко Т.Д. на 

розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

7. Про надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

8. Про надання тимчасового дозволу ФОП Стародубцевій В.В. на 

розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

9. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

10. Про погодження місця розташування артезіанської свердловини в                 

м. Пирятин Полтавської області. 

 

11. Про надання дозволу гр. Пасічнику С.А. на реконструкцію квартири               

№ 3 з влаштуванням окремого входу по вул. Єлени, 1. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про погодження перевізникам 

тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального 

користування. 
 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь: фізична особа – підприємець, 

перевізник Реутенко А.І., який сказав, що маршрут на села Верхоярівка та 

Калинів Міст при запропонованій ціні не вигідний та запропонував підвищити 

вартість проїзду відповідно до 7 та 10 гривень; Рябоконь О.П., сказав, що 

питання необхідно було розглянути більш детально на засіданні комісії та 

врахувати пільгове перевезення у тарифах, яке зможе підтримати перевізників, 

а також та розширити маршрути руху.  

 Шикеринець І.С., Клітко Н.В., Снаговський О.О. та Бугайов В.М. 

запропонував прийняти рішення в частині погодження тарифів  на послуги з 

перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування по 

м.Пирятин.   



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

урахуванням зауважень та пропозицій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 23 додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: 

          Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про визначення ТОВ „Наше тепло“ виробником та виконавцем 

послуг з теплопостачання 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Острянський В.В.   

Кукуріка М.О., заступник директора ТОВ „Наше тепло“, пояснив, що 

надання послуг підприємством здійснюється відповідно до ліцензії, договору 

між підприємством і Пирятинською центральною районною лікарнею та 

рішення п’ятнадцятої позачергової сесії Пирятинської районної ради сьомого 

скликання від 22 грудня  2016 року.  

Рябоконь О.П. попросив озвучити повний перелік документів, на підставі 

яких  товариство надає послугу щодо обслуговування твердопаливних котлів.  

Кукуріка М.О. озвучив весь перелік документів, які дають підстави ТОВ 

„Наше тепло“ здійснювати діяльність на території ЦРЛ. 

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

врахуванням обговорення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тараненко Л.М. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 24 додається). 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

 Тараненко Л.М., провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на виробництво 

та  постачання теплової енергії для Пирятинської центральної районної лікарні.    

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь: Рябоконь О.П., який зауважив, що в 

розрахунках по тарифах виникають сумніви та  ряд питань щодо їх 

ефективності; Пономаренко Л.А., економіст Пирятинської ЦРЛ, яка пояснила, 

що не готова надати повну інформацію щодо розрахунків економічного 

обґрунтування тарифів; Шикеринець І.С., який зазначив, що тарифи 

розглядалися на відповідній комісії та запропонував підтримати прийняття 

рішення.  

Крім того, в дискусії взяли участь Острянський В.В., Гудзь В.В.,              

Клітко Н.В., Бугайов В.М. та Румянцев О.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував Пирятинській ЦРЛ 

зробити більш ґрунтовний аналіз економічних розрахунків та повторно 

розглянути питання на наступному засіданні виконавчого комітету 09.03.2017. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста з економічних питань відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради Тараненко Л.М. 

узяти до відома.  

 2. Доопрацювати питання  „Про встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ 

на виробництво та  постачання теплової енергії  на 2017  рік для Пирятинської 

центральної районної лікарні“ та розглянути його на наступному засіданні 

виконавчого комітету міської ради 09.03.2017. 

 

Варава М.В. прийшов на  засідання виконкому. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу 

ФОП Медяник С.Г. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної 

торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

та  Бугайов В.М.  



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 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 № 25 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу 

ФОП Богомаз Д.В. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі 

живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Снаговський О.О. 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 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 № 26 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ:  

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу 

ФОП Пономаренко Т.Д. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної 

торгівлі живими квітами. 

 



ВИСТУПИЛИ:  

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

та Бугайов В.М. 

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 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 № 27 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ:  

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу 

ФОП Литвин Н.Г. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі 

живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

та Клітко Н.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 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 № 28 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ:  

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу 



ФОП Стародубцевій В.В. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної 

торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Румянцев О.В. та 

Снаговський 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 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 № 29 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки.    

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М. 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 будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 30 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про погодження місця розташування 

артезіанської свердловини в  м. Пирятин Полтавської області.  



ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М., Острянський В.В., Румянцев О.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 будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 31 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про надання дозволу гр. Пасічнику С.А. на 

реконструкцію квартири № 3  з влаштуванням окремого входу по вул. Єлени, 1. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Рябоконь О.П. та  

Снаговський 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 начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 32 додається). 

 

  12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про стан виконання рішення виконкому 

міської ради від 27.10.2017  № 310 „Про видачу гр. Повшедній О.П. 

містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки по вул. Соборна, 25 

в м. Пирятин“. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Соловйов Р.Ю., начальник юридичного відділу виконкому міської ради,  

зазначив, що магазин за адресою: вул. Соборна, 25, не введений у 

експлуатацію, а тому не може використовуватися як об’єкт торгівлі. До 

обг7оворення долучилися члени виконкому міської ради: Бугайов В.М., 

Острянський В.В., Румянцев О.В. та міський голова Рябоконь О.П. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. дав доручення заступнику 

міського голови з питань діяльності виконкому Вараві М.В. підготувати листи у 

відповідні служби щодо незаконності введення в експлуатацію магазину за 

адресою: вул.Соборна, 25  та вирішити питання щодо впорядкування земельної 

ділянки  за вказаною адресою. 

 

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. спільно з начальниками: юридичного відділу 

Соловйовим Р.Ю. та відділу архітектури та будівництва Зергані М.І., 

підготувати листи дог відділення поліції ГУНП в Полтавській області, ГУДФС 

у Полтавській області, управління Держпродспоживслужби у Пирятинському 

районі та Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області  

щодо незаконності введення в експлуатацію та  здійснення торгівельної 

діяльності без дотримання вимог законодавства новим торгівельним об’єктом –  

магазином по вул. Соборна, 25. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Рябоконя О.П., який сказав, що на сьогодні міська рада у статусі  

об’єднаної громади отримала нові повноваження, а разом з ними і проблеми, 

які потребують вирішення. Зараз міська рада формує свою управлінську 

структуру і модель взаємодії з громадськістю у різних сферах життєдіяльності. 

Підтримка громади, врахування її думки та потреб надзвичайно важлива. Тому, 

на думку апарату виконавчого комітету, варто було б сформувати дорадчі 

органи при виконкомі міської ради та залучити до їх роботи активних людей 

відповідно до їх знань та фаховості: з питань соціального захисту, освіти, 

молоді та спорту тощо. Керівництву міської ради важливо знати думку членів 

виконкому та отримати підтримку. Саме тому це питання і було винесено для 

обговорення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь: Гудзь В.В., Бугайов В.М. та                   

Клітко Н.В., які підтримали міського голову і внесли пропозицію, щоб 



заступник міського голови з питань діяльності  виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. та керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

розпочали роботу  по формуванню дорадчих органів. 

 

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

                             „проти“ – 0 осіб; 

                             „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

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

 2. Зобов’язати заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. та керуючого справами виконкому міської ради  

Кочур Л.В. надати пропозиції щодо напрямів діяльності, кількісного та 

персонального складу дорадчих органів виконкому міської ради до 01.04.2017. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 


