
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

22.03.2017                            № 6 

 

На засіданні головував  заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець Ігор Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов  В.М. 

Гудзь  В.В. 

Варава М.В.   

Кочур  Л.В. 

Клітко  Н.В. 

Крагель  В.В. 

Лук’яненко Р.І. 

Румянцев  О.В. 

Снаговський  О.О. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

                

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І., представник ТОВ  

                   „Баришівська зернова компанія“ Упир Ю.О., начальники відділів  

                   виконкому міської ради 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році. 

 

2. Про  взяття  гр. Хомович І.Ф.  на квартирний облік при виконкомі   

міської ради. 

 

3. Про  взяття  гр. Хренової А.С.  на квартирний облік при виконкомі    

міської ради. 



4. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки.  

   

5. Про присвоєння адреси земельним ділянкам Полтавського обласного 

КВКП „Полтавапаливо“ по вул. Південна, 2 в м.Пирятин. 

 

6. Про нумерацію квартири в  житловому будинку по вул. Садова, 1 в 

м.Пирятин. 

 

7. Про встановлення ФОП Чепуру О.О. режиму роботи кав’ярні  за 

адресою: майдан Незалежності, 19. 

 

8. Про визначення тимчасового місця для виносної торгівлі предметами 

ритуальної належності під час поминальних днів (22.04.2017 – 24.04.2017). 

 

9. Про встановлення тимчасового режиму роботи закладів ресторанного 

господарства, об’єктів та відділів торгівлі на території Пирятинської об’єднаної 

міської територіальної громади 15.04.2017 – 16.04.2017. 

  

10. Про надання тимчасового дозволу ФОП Чепур Т.М. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі на майдані Незалежності. 

 

11. Про надання тимчасового дозволу КП „Каштан“ на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 

 

12. Про надання тимчасового дозволу ФОП Чепур Т.М. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі по вул. Визволення, 2Б. 

 

13. Про безоплатну передачу квартири № 9 по вул. Проїзна,14  А в 

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

Дедяєва І.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Скочко В.І., Румянцев О.В., 

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

 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 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 № 51 додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про взяття  гр. Хомович І.Ф.  на 

квартирний облік при виконкомі   міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Гудзь В.В. та 

Чайка Т.Г. 

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 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 № 52 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про взяття  гр. Хренової А.С.  на 

квартирний облік при виконкомі  міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Гудзь В.В. 

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 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 № 53 додається). 

 

4. 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 Снаговський  О.О., Шикеринець І.С., 

Варава М.В., Крагель В.В. та Чепур О.О. 

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 № 54 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси земельним ділянкам 

Полтавського обласного КВКП „Полтавапаливо“ по вул. Південна, 2 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Варава М.В. 

 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 № 55 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири в  житловому 

будинку по вул. Садова, 1 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 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 № 56 додається). 
 

 Керуюча справами виконкому міської ради Кочур Л.В. озвучила 

повідомлення,  подане членом виконкому міської ради  Чепуром О.О., щодо 

наявності конфлікту інтересів під час розгляду  7, 10 та 12 питань порядку 

денного (повідомлення  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 встановлення ФОП                

Чепуру О.О. режиму роботи кав’ярні  за адресою: майдан Незалежності, 19. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 
 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб; 



                                  Чепур О.О.  не голосував.  

 

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 № 57 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 визначення тимчасового 

місця для виносної торгівлі предметами ритуальної належності під час 

поминальних днів (22.04.2017 – 24.04.2017). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Скочко В.І., 

Снаговський О.О. та Бугайов В.М. 

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 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 № 58 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про встановлення тимчасового 

режиму роботи закладів ресторанного господарства, об’єктів та відділів 

торгівлі на території Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади 

15.04.2017 – 16.04.2017. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Крагель В.В. та Шикеринець І.С. 



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 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 № 59 додається). 

 

10. 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 Чепур Т.М. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі 

на майдані Незалежності. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

та Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб; 

                                           Чепур О.О. не голосував.  

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 № 60 додається). 

 

11. 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 

КП „Каштан“ на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

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

Снаговський О.О. та Клітко Н.В. 

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 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 № 61 додається). 

 

12. 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 Чепур Т.М. на розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі 

по вул. Визволення, 2Б. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб; 

                                           Чепур О.О.  не голосував.  

 

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 № 62 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ:  

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу 



квартири № 9 по вул. Проїзна,14  А в м.Пирятин у спільну часткову власність 

громадян: Дедяєвої Г.М. та Дедяєва І.В. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Шикеринець І.С.,  

Бугайов В.М. та Гудзь В.В.  

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 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 № 63 додається). 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконкому міської ради    І.С.Шикеринець   

 

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 


