
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

29.03.2017                            № 7 

 

На засіданні головував  виконуючий обов’язки міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Шикеринець Ігор Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов 

Безбородов  

В.М. 

С.А. 

Гудзь  В.В. 

Варава М.В.   

Кочур  Л.В. 

Клітко  Н.В. 

Крагель  В.В. 

Лук’яненко 

Маслак 

Острянський 

Р.І. 

В.О. 

В.В. 

Румянцев  О.В. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

                

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І., начальники відділів 

виконкому міської  ради 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про проведення щорічної акції „За чисте довкілля“  на території 

населених пунктів Пирятинської міської ради. 

 

2. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 



3. Про надання дозволу гр. Педяш І.П. на перепланування приміщень 

Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по вул. Соборна, 47 із 

влаштуванням окремого входу. 

 

4. Про безоплатну передачу квартири № 4 по вул. Європейська, 80  в 

м.Пирятин  у спільну часткову власність громадян: Невмержицькій В.Б., 

Невмержицькій  Л.І., Невмержицькому М.І., Невмержицькому Д.І.  

 

5. Про безоплатну передачу квартири № 6 по вул. Європейська, 4 Б  в  

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Винниченка В.І., 

Винниченко Л.М., Соболєвої В.В., Баканович А.В., Винниченка В.В.,  

Соболєвої К.В., Бакановича К.О. 

 

6. Про безоплатну передачу квартири № 60 по вул. Європейська, 66 А в  

м.Пирятин  у спільну часткову власність громадян:  Дерр Н. О., Дерра  А.А., 

Шишлової О.В., Купріян І.А. та Купріян  М.О. 

 

7. Про безоплатну передачу квартири № 48 по вул. Європейська, 4 Б  в  

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Запорожця  С.І. та 

Запорожець Н.І. 

 

8. Про безоплатну передачу житлового будинку та належних до нього 

господарських будівель та  споруд  за адресою:  пров. Поштовий, 4 в  

м.Пирятин  у спільну часткову власність громадян:  Берегової Н.М. та 

Берегового Г.М. 

 

9. Про безоплатну передачу квартири № 24 по вул. Соборна, 45 в 

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Кіріченка В.І.,                 

Кириченко В.Є., Кіріченка С.В., Дідик О.В. та Дідика Д.А. 

 

10. Про визнання доцільним призначення гр. Качан Т.І. опікуном над її 

недієздатним двоюрідним братом Овдієнком М.І. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про проведення щорічної акції „За чисте 

довкілля“  на території населених пунктів Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Крагель В.В., Клітко Н.В.,  які внесли пропозицію щодо доповнення рішення: 

проведення берегоукріплення з висипкою піском за мостом на о.Масальський; 

ввести до складу робочої групи старост сіл Олександрівка і Калинів міст та  

членів виконавчого комітету Бугайова В.М. і Крагля В.В., робочій групі – 



розробити конкретний план по проведенню щорічної акції „За чисте довкілля“  

з урахуванням необхідних матеріалів та залученням робочої сили. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення з врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 64 додається). 

  

2. 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 Шикеринець І.С., Крагель В.В, 

Клітко Н.В. та Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. 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 № 65 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про надання дозволу гр. Педяш І.П. на 

перепланування приміщень Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по 

вул. Соборна, 47 із влаштуванням окремого входу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В, Острянський В.В., 

Клітко Н.В., Чайка Т.Г., Шикеринець І.С. та Гудзь В.В. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. 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 № 66 додається). 

 

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 безоплатну передачу 

квартири № 4 по вул. Європейська, 80  в м.Пирятин  у спільну часткову 

власність громадян: Невмержицькій В.Б., Невмержицькій  Л.І., 

Невмержицькому М.І., Невмержицькому Д.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 67 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 безоплатну передачу 

квартири № 6 по вул. Європейська, 4Б  в  м.Пирятин у спільну часткову 

власність громадян: Винниченка В.І., Винниченко Л.М., Соболєвої В.В., 

Баканович А.В., Винниченка В.В.,  Соболєвої К.В., Бакановича К.О. 



ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 68 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 безоплатну передачу 

квартири № 60 по вул. Європейська, 66А в  м.Пирятин  у спільну часткову 

власність громадян:  Дерр Н. О., Дерра  А.А., Шишлової О.В., Купріян І.А. та 

Купріян  М.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Крагель В.В. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 69 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 безоплатну передачу 



квартири № 48 по вул. Європейська, 4Б  в  м.Пирятин у спільну часткову 

власність громадян: Запорожця  С.І. та Запорожець Н.І. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Клітко Н.В. внесла пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 70 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 безоплатну передачу 

житлового будинку та належних до нього господарських будівель та  споруд  за 

адресою:  пров. Поштовий, 4 в  м.Пирятин  у спільну часткову власність 

громадян:  Берегової Н.М. та Берегового Г.М. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 71 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 безоплатну передачу 

квартири № 24 по вул. Соборна, 45 в м.Пирятин у спільну часткову власність 

громадян: Кіріченка В.І., Кириченко В.Є., Кіріченка С.В., Дідик О.В. та          

Дідика Д.А. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Румянцев О.В. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 72 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ:  

Кудрявцева О.О.,  головного спеціаліста з юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про визнання доцільним призначення                   

гр. Качан Т.І. опікуном над її недієздатним двоюрідним братом Овдієнком М.І. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.В., Бугайов В.М., 

Кочур Л.В. та Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0 осіб. 

                                             

ВИРІШИЛИ:  

 1. Інформацію головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 73 додається). 

 



У різному виконавчим комітетом були обговорені питання: 

 

1. Про розміщене на залізничній станції м.Пирятин оголошення щодо 

відміни зупинок приміських дизель-поїздів на станціях Пирятинського району  

у зв’язку із відсутністю оплати за пільгове перевезення Пирятинською 

районною радою.  

2. Про договірні зобов’язання між Пирятинським ліцеєм та волейбольною 

командою „Ветеран“. 

3. Про спалювання листя мешканцями ОТГ у вечірній та нічний час. 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань  

діяльності виконкому міської ради                І.С.Шикеринець   

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


