
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
12.05.2017                            № 10 

 

На засіданні головував заступник  міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради  Шикеринець Ігор Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь  

М.В.   

В.В. 

Крагель В.В. 

Кочур  

Клітко 

Л.В. 

Н.В. 

Румянцев О.В. 

Тарасовський  І.М. 

Чайка   

Чепур 

Т.Г. 

О.О. 

               

  

Запрошені: виконавчий виконавчий директор Асоціації малих міст України                 

Полтавець В.Д., директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний 

бухгалтер КП „Каштан“ Бих В.І., директор                                       

КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я., головний 

бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“                    

Габрієлян С.Ю., начальник КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю., 

начальник Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

Кривець В.В., економіст Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд Гавриленко Н.В., директор КПРТ „Райдуга“ 

Соколовська Л.С., завідуюча ЦРА „Аптека – 85“ Кисельова А.І., 

ФОП Легуш І.І., ФОП Хомяк М.І., ФОП Повшедна О.П.,  

начальники відділів виконкому міської ради (список додається). 

 

 



Порядок  денний: 

 
1. Презентація аналітичного звіту за результатами соціологічного 

дослідження рівня задоволеності муніципальними послугами мешканців 

с.Калинів Міст та с.Олександрівка в рамках реалізації заходів проекту 

„Створення моделі управління старостатів сіл Калинового Мосту та 

Олександрівка Пирятинської об’єднаної територіальної громади“. 

 

2. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перший квартал 

2017 року. 

 

3. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за перший квартал                    

2017 року.  

  

4.  Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за перший квартал 2017 року. 

 

5.  Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перший 

квартал 2017 року.  

 

6.  Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за перший квартал  2017 року. 

 

7. Про створення спеціальних тимчасових робочих місць для КП 

„Каштан“ . 

 

8. Про надання дозволу гр. Легуш І.І. на реконструкцію частини 

приміщень Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по вул. Соборна, 

47 під магазини із влаштуванням вхідних груп. 

 

9. Про надання дозволу гр. Хомяку М.І. на реконструкцію частини 

приміщень Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по вул. Соборна, 

47 під перукарню із влаштуванням вхідної групи. 

 

10. Про надання дозволу гр. Педяш І.П. на реконструкцію частини 

приміщень Пирятинської центральної районної аптеки № 85 по вул. Соборна, 

47 під магазин із влаштуванням вхідної групи.  

 

11. Про присвоєння адреси комплексній забудові території шляхом 

реконструкції будівлі шляхом добудови одноповерхового торгівельного 

приміщення та будівництва громадської вбиральні   гр. Повшедної  О.П. по  

вул. Соборна, 25 в м.Пирятин. 



 

12. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі та земельній ділянці                       

гр. Петрик Н.І. по пров. Шкільний, 4 в  м.Пирятин. 

 

13. Про присвоєння адреси земельним ділянкам громадян у с.Замостище 

Пирятинського району. 

 

14. Про затвердження заходів з нагоди  відзначення Дня Європи на 

території  Пирятинської міської ради. 

 

15. Про надання тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів на території Центру дитячої та 

юнацької творчості. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Полтавець В.Д., виконавчого директора Асоціації малих міст України, яка 

презентувала аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження 

рівня задоволеності муніципальними послугами мешканців с.Калинів Міст та 

с.Олександрівка в рамках реалізації заходів проекту „Створення моделі 

управління старостатів сіл Калинового Мосту та Олександрівка Пирятинської 

об’єднаної територіальної громади“. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С., 

Крагель В.В., Румянцев О.В. 

 У підсумку обговорення Полтавець В.Д. надала рекомендації для 

усунення окремих недоліків, які висловили громадяни під час опитування. 

Шикеринець І.С. запропонував вважати результати дослідження базовими 

показниками, які можна буде використати і сьогодні для покращення якості 

послуг, і в майбутньому – для порівняння та оцінки діяльності старостату. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконавчого директора Асоціації малих міст України 

Полтавець В.Д. узяти до відома.  

2. Продовжити реалізацію проекту GIZ „Створення моделі управління 

старостатів сіл Калинового Мосту та Олександрівка Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади“. 

  

2. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану 



та господарську діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ за перший квартал 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Бугайов В.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 головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 95 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану 

та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

за перший квартал 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Рум’янцев О.В. та 

Бугайов В.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 головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 96 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану 



та господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 

перший квартал 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель 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 головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 97 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану 

та господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за перший квартал 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Дубров М.Я., Варава М.В.,                  

Скочко В.І., Крагель В.В. та Шикеринець І.С. 

 У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення з врахуванням доповнень.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 98 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану 



та господарську діяльність комунального підприємства „Каштан“ за перший 

квартал  2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Чепур О.О. та              

Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення з врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 99 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, яка 

проінформувала про створення спеціальних тимчасових робочих місць для              

КП „Каштан“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

підтримали пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 100 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

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

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

реконструкцію частини приміщень Пирятинської центральної районної аптеки 

№ 85 по вул. Соборна, 47 під магазини із влаштуванням вхідних груп. 



ВИСТУПИЛИ: 

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

Варава М.В., Кудрявцев О.О та Кисельова А.І. 

Кисельова А.І. надала свої пояснення щодо необхідності вирішення 

питання по реконструкції приміщення аптеки. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення з врахуванням доповнень. 

  

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 № 101 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

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

реконструкцію частини приміщень Пирятинської центральної районної аптеки 

№ 85 по вул. Соборна, 47 під перукарню із влаштуванням вхідної групи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. вніс пропозицію прийняти рішення з врахуванням 

обговорення попереднього питання. 

 

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 № 102 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

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

реконструкцію частини приміщень Пирятинської центральної районної аптеки 

№ 85 по вул. Соборна, 47 під магазин із влаштуванням вхідної групи. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

підтримали 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 № 103 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси комплексній забудові 

території шляхом реконструкції будівлі шляхом добудови одноповерхового 

торгівельного приміщення та будівництва громадської вбиральні                                

гр. Повшедної  О.П. по  вул. Соборна, 25 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Клітко Н.В.  внесла пропозицію прийняти як рішення. Члени виконкому 

підтримали 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 № 104 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси нежитловій будівлі та 

земельній ділянці гр. Петрик Н.І. по пров. Шкільний, 4 в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

підтримали 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 № 105 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси земельним ділянкам 

громадян у с.Замостище Пирятинського району. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шикеринець І.С. вніс пропозицію прийняти як рішення. 

  

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 № 106 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про затвердження заходів з нагоди  відзначення Дня Європи на 

території  Пирятинської міської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В. та Чайка Т.Г. 

 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 культури і туризму міської ради 

Прокопенко Л.В. узяти до відома.   



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 107 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 

території Центру дитячої та юнацької творчості. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

підтримали 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 № 108 додається). 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки міського  

голови з питань діяльності виконкому  

міської ради         І.С.Шикеринець  

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


