
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
12.04.2017                            № 8 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

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 Р.І. 

Румянцев  О.В. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

Чепур  О.О. 

Шикеринець  І.С. 

                

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

виконкому міської ради (список додається). 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

   

2. Про впорядкування адреси  об’єктам нерухомості  по  вул. Південна  в             

м. Пирятин. 

 

3. Про надання дозволу гр. Легуш І.І. на перепланування приміщень 

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

влаштуванням окремих входів. 



4. Про надання дозволу гр. Хомяку М.І. на перепланування приміщень 

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

влаштуванням окремого входу. 

 

5. Про встановлення пріоритету ТОВ „УКРГАЗ РЕСУРС“ на розміщення 

рекламного засобу по вул. Абаканська   в м.Пирятин. 

 

6. Про надання матеріальної допомоги гр. Борщ А.А.  на поховання. 

 

7. Про надання тимчасового дозволу ДП „Дирекція пересувних циркових 

колективів України“, на розміщення цирку-шапіто „Промінь“ на території 

стадіону „Ювілейний“ в м.Пирятин, вул. Визволення, 2 Б. 

 

8. Про подальше функціонування громадської вбиральні в м.Пирятин. 

 

9. Про підсумки проведення асфальтування доріг  у 2016 році та планові 

завдання на 2017 рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

 

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 № 74 додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про впорядкування адреси  об’єктам 

нерухомості  по  вул. Південна  в  м. Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

 

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 № 75 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

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

перепланування приміщень Пирятинської центральної районної аптеки  № 85 

по вул. Соборна, 47 із влаштуванням окремих входів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В, Бугайов В.М., та 

Рябоконь О.П. 

У підсумку обговорення Бугайов В.М. запропонував направити рішення 

на доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 2 особи (Кочур Л.В., Чайка Т.Г.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Направити проект рішення на доопрацювання начальнику відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради Зергані М.І.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

  

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

міської ради, яка проінформувала про надання дозволу гр. Хомяку М.І. на 

перепланування приміщень Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по 

вул. Соборна, 47 із влаштуванням окремого входу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Рябоконь О.П., Крагель В.В, Бугайов 

В.М., та Клітко Н.В. 

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував направити рішення 

на доопрацювання. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 



                        „утримались“ –0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Направити проект рішення на доопрацювання начальнику відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради Зергані М.І. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про встановлення пріоритету ТОВ „УКРГАЗ 

РЕСУРС“ на розміщення рекламного засобу по вул. Абаканська   в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Безбородов С.А., Бугайов В.М., та 

Крагель В.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 № 76 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Борщ А.А.  на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Клітко Н.В. внесла пропозицію прийняти як рішення. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 77 додається). 

  



 

7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про подальше функціонування громадської 

вбиральні в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Крагель В.В., Клітко Н.В., Безбородов С.А. та Скочко В.І.   

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

врахуванням доповнень. 

 

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. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 78 додається). 

  

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про підсумки проведення асфальтування 

доріг  у 2016 році та планові завдання на 2017 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Шикеринець І.С. та Клітко Н.В.   

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

врахуванням доповнень. 

 

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. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення №79 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 надання тимчасового дозволу 

ДП „Дирекція пересувних циркових колективів України“, на розміщення 

цирку-шапіто „Промінь“ на території стадіону „Ювілейний“ в м.Пирятин,                   

вул. Визволення, 2 Б. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 80 додається). 

 

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


