
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
28.04.2017                            № 9 

 

На засіданні головував заступник  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.   

Кальницький О.О. 

Кочур  Л.В. 

Лук’яненко Р.І. 

Острянський  В.В. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   Т.Г. 

                

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

                    міської ради(список додається) 

 

Порядок  денний: 

 

 1. Про продовження терміну дії паспорта   прив’язки тимчасової споруди             

гр. Скочка В.І. по вул. Європейська, 163А. 

 

         2. Про продовження терміну дії паспорта прив’язки  тимчасової споруди 

гр. Бутка О.М. в районі перехрестя   вулиць Кошового О. та Матросова. 

 

          3. Про присвоєння адреси земельним ділянкам Полтавського обласного 

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

 



          4. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 10.10.2016   

№ 300 Про впорядкування адреси Пирятинському паливному складу ПОКВКП 

„Полтавапаливо“  по  вул.Південна  в м. Пирятин“. 

 

          5. Про присвоєння адреси  нежитловому приміщенню з добудовою                  

гр. Повшедної  О.П. та громадської вбиральні  по  вул. Соборна, 25 в 

м.Пирятин. 

 

          6. Про присвоєння адреси земельній ділянці  гр. Манойленко Н.В. для 

будівництва гаража біля житлового будинку № 82 по вул. Веселкова. 

 

          7. Про нумерацію квартири в житловому будинку по вул. Цибаня, 26  в 

м.Пирятин. 

 

          8. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки.   

  

           9. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки.   

 

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

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

влаштуванням окремих входів. 

 

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

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

влаштуванням окремого входу. 

 

          12. Про  взяття  гр. Нехаєва М.І.  на квартирний облік при виконкомі   

міської ради. 

 

          13. Про надання тимчасового дозволу ФОП Бондаренку В.В. на 

розміщення автомобільного причіпу, обладнаного каво-машиною, по вул. 

Європейська, 154 (біля АС 1),  для здійснення виїзної торгівлі.   

 

         14. Про надання тимчасового дозволу ФОП Криворучку М.В. на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів на земельній ділянці, прилеглій  

до Пирятинської філії ПВНЗ „Європейський університет“ по              

вул.Європейська, 4. 

 

          15. Про визначення на о.Масальський зони відповідальності рятувального 

поста на КП „Каштан“. 

 

          16. Про затвердження Положення про ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту Пирятинської міської ради. 



          17. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Пирятинської міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про продовження терміну дії прив’язки  

тимчасової споруди   паспорта     гр. Скочка В.І. по вул. Європейська, 163А. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Гудзь В.В. та 

Тарасовський І.М. 

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 81 додається). 

  

2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про продовження терміну дії паспорта   

прив’язки  тимчасової споруди    гр. Бутка О.М. в районі перехрестя    вулиць 

Кошового О. та Матросова. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Варава М.В. та               

Бугайов В.М. 

В підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 82 додається). 



 

3. 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, 2Б в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Нічик С.В. та               

Бугайов В.М. 

 В підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 83 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про внесення змін до рішення виконкому 

міської ради від 10.10.2016 № 300 „Про впорядкування адреси Пирятинському 

паливному складу ПОКВКП „Полтавапаливо“  по вул. Південна  в м. Пирятин“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Враховуючи обговорення попереднього питання Чайка Т.Г. внесла 

пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому підтримали цю 

пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 84 додається). 

 



5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси  нежитловому 

приміщенню з добудовою гр. Повшедної  О.П. та громадської вбиральні  по  

вул. Соборна, 25 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Безбородов С.А., 

Бугайов В.М., та Шикеринець І.С. 

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С запропонував прийняти рішення 

з доповненнями.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 85 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси земельній ділянці              

гр. Манойленко Н.В. для будівництва гаража біля житлового будинку № 82 по    

вул. Веселкова. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали цю пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 86 додається). 

 

 

 

 



7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про нумерацію квартири в  житловому 

будинку по   вул. Цибаня, 26  в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гудзь В.В. вніс пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали цю пропозицію.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 87 додається). 

 

8. 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. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 розглянутих питань 

(рішення № 88 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: 

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти як рішення та об’єднати з 

попереднім проектом рішення  „Про видачу громадянам будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки “.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 розглянутих питань 

(рішення № 88 додається). 

 

10. 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 Острянський В.В., Варава М.В., 

Безбородов С.А.,  Кальницький О.О., Шикеринець І.С. та Бугайов В.М. 

 У підсумку обговорення,  у зв’язку з зауваженнями, висловленими 

членами виконкому стосовно облаштування входу в об’єкт, парковки для 

автомобілів Шикеринець І.С. запропонував направити рішення на 

доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради взяти до відома. 

           2. Начальнику відділу будівництва та архітектури виконкому міської 

ради Зергані М.І. доопрацювати  проект рішення та подати його на розгляд на 

наступне засідання виконкому міської ради. 

 

11. 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 Острянський В.В.,  Безбородов С.А.,  

Кальницький О.О., Шикеринець І.С., Бугайов В.М. та Варава М.В. 

 У підсумку обговорення,  у зв’язку з зауваженнями, висловленими 

членами виконкому стосовно облаштування входу в об’єкт, парковки для 

автомобілів Шикеринець І.С. запропонував направити рішення на 

доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва та архітектури виконкому 

міської ради взяти до відома. 

           2. Начальнику відділу будівництва та архітектури виконкому міської 

ради Зергані М.І. доопрацювати  проект рішення та подати його на розгляд на 

наступне засідання виконкому міської ради. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про взяття  гр. Нехаєва М.І.  на 

квартирний облік при виконкомі міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 В підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 89 додається). 

  

13. СЛУХАЛИ: 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про надання тимчасового дозволу 

ФОП Бондаренку В.В. на розміщення автомобільного причіпу, обладнаного 



каво-машиною, по вул. Європейська, 154 (біля АС 1),  для здійснення виїзної 

торгівлі.   

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Безбородов С.А.  вніс  пропозицію прийняти як рішення. Члени 

виконкому запропонували підтримати таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                              „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 90 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про надання тимчасового дозволу 

ФОП Криворучку М.В. на розміщення дитячих розважальних атракціонів на 

земельній ділянці, прилеглій  до Пирятинської філії ПВНЗ „Європейський 

університет“, по вул.Європейська, 4. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 Бугайов В.М.  вніс  пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

запропонували підтримати таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 91 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

 Шикеринця І.С., заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, який проінформував про надання тимчасового дозволу 

ФОП Кудряшовій Н.М. на розміщення дитячих розважальних атракціонів на 

земельній ділянці, прилеглій  до парку „Фантазія“ по вул. Соборна, 42. 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

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

 У підсумку обговорення, у зв’язку з висловленими зауваженнями 

Шикеринець І.С. запропонував доопрацювати  проект рішення та вивчити 

більш ґрунтовно. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Шикеринця І.С. взяти до відома. 

          2. Начальнику відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради 

Зергані М.І. доопрацювати  проект рішення та подати його на розгляд на 

чергове засідання виконкому міської ради. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про визначення КП „Каштан“ зони 

відповідальності рятувального поста на о.Масальський. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

Шикеринець І.С. та Скочко В.І.   

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 92 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

 Новікова О.О., начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Пирятинської міської ради. 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  

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

Кочур Л.В., Гудзь В.В. та Шикеринець І.С.   

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту виконкому міської ради Новікова О.О. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 93 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 Новікова О.О., начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту виконкому міської ради, який проінформував про комісію 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому  

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту виконкому міської ради Новікова О.О. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 93 додається). 

 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


