
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
13.09.2017                            № 21 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Варава  

Гудзь 

Клітко  

Козін 

Кочур 

 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

А.О. 

Л.В. 

Лук’яненко 

Снаговський  

Р.І. 

О.О. 

Тарасовський І.М. 

Чайка Т.Г. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: начальники відділів виконкому міської ради (список додається); 

директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний бухгалтер                      

КП „Каштан“ Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В.; 

директор Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 

Кривець В.В., головний економіст Пирятинських госпрозрахун-

кових очисних споруд Гавриленко Н.В.; начальник                              

КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я.; директор 

КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю.; директор                               

КПРТ „Райдуга“ Соколовська Л.С.;   громадяни-заявники 

Барабаш О.В. та Столець О.М., керівник Пирятинської філії                

ПВНЗ „Європейський університет“ Садовський І.М., 

громадський активіст Б.Бондаренко. 

 

 

 

 

 



Порядок  денний: 

 
1. Про надання тимчасового дозволу ФОП Барабашу О.В. на розміщення 

автомобільного причіпу, обладнаного каво-машиною, на автобусній зупинці по 

вул. Соборна (навпроти ЦРА № 85),  для здійснення  виїзної торгівлі. 

 

2. Про відмову  ФОП Скогарєву О.Ю. у розміщенні  атракціону- кімнати 

страху ,,Дракон ” на території  стадіону 16.09.2017 року. 

 

3. Про надання Пирятинській філії ПВНЗ „Європейський університет“ 

дозволу на приєднання до мережі централізованого водовідведення  (питання з 

голосу). 

 

4. Про надання дозволу громадській організації ,,Пирятинська районна 

організація учасників антитерористичної операції ,,Учасників бойових дій“ на 

облаштування канатного містечка в парку ,,Фантазія“. 

 

5. Про виконання фінансового плану, господарську діяльність та про хід 

виконання програм комунальним підприємством „Пирятинський міський 

водоканал“ за І півріччя 2017 року. 

 

6. Про виконання фінансового плану, господарську діяльність  та про хід 

виконання програм за перше півріччя 2017 року комунальним підприємством 

„Готель „Пирятин“. 

 

7. Про виконання фінансового плану, господарську діяльність та про хід 

виконання програм комунальним підприємством „Каштан“ за перше 

півріччя  2017 року. 

 

8. Про виконання фінансового плану, господарську діяльність та про хід 

виконання програм Пирятинськими госпрозрахунковими очисними спорудами 

за перше півріччя 2017 року. 

 

9. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перше півріччя 

2017 року . 

 

10. Про внесення змін до штатного розпису Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/01_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/01_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/01_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/02_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/02_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/02_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/03_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/03_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/03_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/04_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/04_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/04_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/05_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/05_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/05_13_09.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/05_13_09.pdf


11. Про затвердження плану заходів  щодо підготовки житлового фонду до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 

 

12. Про надання дозволу Пирятинським госпрозрахунковим очисним 

спорудам на виготовлення проектно-кошторисної документації по 

реконструкції каналізаційного колектору м.Пирятин (питання з голосу). 

 

13. Про необхідність облаштування тротуару по вул.Горького в м.Пирятин. 

 

14. Про скасування рішення виконкому від 09.08.2017 №183 „Про 

затвердження проектно-кошторисної документації „Капітальний ремонт 

„Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в                     

ДНЗ „Сонечко“ Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі“. 

 

15. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій в ДНЗ „Сонечко“ 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади шляхом заміни вікон, 

дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі“. 

 

16. Про  взяття дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

квартирний облік при виконкомі міської ради. 

 

17. Про оголошення втретє конкурсу на визначення пасажирського 

перевізника на автобусному маршруті № 3 „Ринок – АС-1 (по вул. Гагаріна 

через вул. Київська)“. 

 

18. Про облаштування спортивного майданчика по вул. Європейська                   

(в районі житлового будинку № 66Б). 

 

19. Про підсумки оздоровлення та відпочинку дітей  влітку 2017 року. 

 

20. Про затвердження переліку підприємств, установ  і організацій на 

території Пирятинської об’єднаної територіальної громади, які задіяні в 

евакуації  населення та ліквідації надзвичайної ситуації. 

 

21. Про спалах кишкової інфекції у Пирятинському ліцеї. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка поінформувала про надання тимчасового дозволу 



ФОП Барабашу О.В. на розміщення автомобільного причіпу, обладнаного каво-

машиною, на автобусній зупинці по вул. Соборна (навпроти ЦРА № 85),  для 

здійснення  виїзної торгівлі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Барабаш О.В., який звернувся до міського голови з проханням надати 

йому тимчасовий дозвіл на розміщення автомобільного причіпу, обладнаного 

каво-машиною, на автобусній зупинці по вул. Соборна (навпроти ЦРА № 85),  

для здійснення  виїзної торгівлі. Він проінформував членів виконкому про те, 

що у місті є достатньо високий попит на каву та чай. Звернув увагу присутніх 

на те, що створить два робочі місця, найнявши на роботу двох продавців.  

Варава М.В. зазначив, що планується встановлення тимчасової споруди, 

яка повинна встановлюватися згідно з Порядком встановлення тимчасових 

споруд. А це означає, що встановлювати в центральній частині міста подібні 

споруди заборонено. Тому  запропонував  Барабашу О.В., як варіант вирішення 

питання, зробити під даною спорудою мощення, але сам причіп забирати з 

місця розташування кожного дня. 

У підсумку обговорення члени виконкому погодилися з зауваженнями і 

пропозиціями Варави М.В. і запропонували взяти їх до уваги  Барабашу О.В. та 

звернутися з відповідними пропозиціями на наступне засідання виконавчого 

комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 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. Рекомендувати Барабашу О.В. виконати зауваження та пропозиції і 

звернутися на наступне засідання виконавчого комітету. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка запропонувала членам виконкому відмовити               

ФОП Скогарєву О.Ю. у розміщенні  атракціону – кімнати страху „Дракон“ на 

території  стадіону 16.09.2017 року. 

Зубко Л.М. повідомила про те, що дана споруда має занадто великі 

габарити, тому не має практичної можливості розмістити  її на День міста на 

стадіоні „Ювілейний“, де буде розташована сцена, а також проводитимуться 

інші, раніше заплановані, святкові заходи. 

У підсумку обговорення члени виконкому погодилися з пропозицією 

Зубко Л.М. відмовити ФОП Скогарєву О.Ю. у розміщенні  атракціону – 

кімнати страху „Дракон“ на території  стадіону 16.09.2017 року. 



ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (11 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. Відмовити  ФОП Скогарєву О.Ю. у розміщенні  атракціону – кімнати 

страху „Дракон“ на території  стадіону 16.09.2017 року. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про надання Пирятинській філії                      

ПВНЗ „Європейський університет“ дозволу на приєднання до мережі 

централізованого водовідведення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Садовський І.М., директор Пирятинської філії ПВНЗ „Європейський 

університет“, який відповів на запитання членів виконкому щодо доцільності 

приєднання до мережі централізованого водовідведення. 

Варава  М.В. звернув увагу присутніх щодо необхідності зобов’язати 

Пирятинську філію ПВНЗ „Європейський університет“ отримати технічні 

умови на приєднання до мережі централізованого водовідведення у 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд, отримати ордер на виконання 

земляних робіт у КП  „Каштан“, а також, після підключення до мережі 

централізованого водовідведення, відновити благоустрій прилеглої території. 

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

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

3. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради  Варави М.В.  узяти до відома. 

4. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 230 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, яка поінформувала присутніх про надання 

дозволу громадській організації ,,Пирятинська районна організація учасників 

антитерористичної операції ,,Учасників бойових дій“ на облаштування 

канатного містечка в парку ,,Фантазія“. 

На засіданні виконкому був присутній представник громадській 

організації ,,Пирятинська районна організація учасників антитерористичної 



операції ,,Учасників бойових дій“ Столець О.М., якому члени виконкому 

задали питання щодо організаційних питань та техніки безпеки даного 

канатного містечка. 

Столець О.М. повідомив, що канатне містечко розраховане для 

відвідування дітьми від 5 до 12 років. З дітьми працюватиме інструктор при 

обов’язковій присутності та під контролем їх батьків. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

рішення. 

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Пирятинського міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Кабушки Ю.В.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 231 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану, 

господарську діяльність та про хід виконання програм комунальним 

підприємством „Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Дубров М.Я., начальник КП „Пирятинський міський водоканал“, який 

звітував про виконання фінансового плану, господарську діяльність та про хід 

виконання програм комунальним підприємством „Пирятинський міський 

водоканал“ за І півріччя 2017 року. 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О. та                     

Козін А.О. та Рябоконь О.П., який звернув увагу начальника                             

КП „Пирятинський міський водоканал“ на реалізацію проекту з 

міжмуніципального співробітництва „Підвищення якості водозабезпечення 

територіальних громад“ в Пирятинській ОТГ.  

В ході обговорення питання міський голова дав доручення начальнику 

КП „Пирятинський міський водоканал“ Дуброву  М.Я. забезпечити відновлення 

лінії водопостачання по вулицях Пушкіна, Лесі Українки та Набережній у  місті 

Пирятині. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

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 з 

доповненнями (рішення № 232 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану, 

господарську діяльність  та про хід виконання програм за перше півріччя                     

2017 року комунальним підприємством „Готель „Пирятин“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Фисун В.Ю., директор КП „Готель „Пирятин“, яка звітувала про 

виконання фінансового плану, господарську діяльність  та про хід виконання 

програм за перше півріччя 2017 року комунальним підприємством „Готель 

„Пирятин“. 

Рябоконь О.П. запитав директора КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. 

стосовно перспективних очікувань від господарської діяльності.  

Фисун В.Ю. повідомила, що головним бюджетоутворюючим партнером 

готелю є компанія „Альтком“. Якщо  це підприємство і надалі буде 

користуватися послугами готелю, то будуть і прибутки, відповідно. 

В ході обговорення питання міський голова дав доручення директору             

КП „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю. продовжити роботу щодо ремонту, 

облаштування та оздоблення готельних номерів з метою задоволення сучасних 

вимог клієнтів, створення комфортних умов перебування та проживання в 

готелі. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

рішення. 

 

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 № 233 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про  виконання фінансового 

плану, господарську діяльність та про хід виконання програм комунальним 

підприємством „Каштан“ за перше півріччя  2017 року. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Бих Б.І., головний бухгалтер КП „Каштан“, яка звітувала про  виконання 

фінансового плану, господарську діяльність та про хід виконання програм 

комунальним підприємством „Каштан“ за перше півріччя  2017 року. 

Снаговський О.О. запитав яким чином інспектор з благоустрою                      

КП „Каштан“ може покарати винуватця за неналежне утримання 

прибудинкової території.  

Бих В.І. пояснила, що, у такому випадку, інспектор з благоустрою може 

провести лише роз’яснювальну роботу. 

Рябоконь О.П.  звернув увагу керівництва КП „Каштан“ на те, що з 

балансу підприємства знято значну частину житлового фонду міста, у зв’язку з 

утвореннями ОСББ. Крім того, суттєво зросли тарифи на послуги                               

КП „Каштан“, відтак і прибуткова частина господарської діяльності. Отже, має 

бути значно якіснішим обслуговування тих будинків, які залишилися на балансі  

КП „Каштан“. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

рішення. 

 

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 № 234 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу економічного прогнозування 

виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання фінансового плану, 

господарську діяльність та про хід виконання програм Пирятинськими 

госпрозрахунковими очисними спорудами за перше півріччя 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гавриленко Н.В., головний економіст Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд, яка звітувала про виконання фінансового плану, господарську 

діяльність та про хід виконання програм Пирятинськими госпрозрахунковими 

очисними спорудами за перше півріччя 2017 року. 

Троян Н.М. зауважила, що підприємством не виконується 

Програма  модернізації каналізаційної насосної станції Пирятинської 

центральної районної лікарні на 2017 рік.  

Рябоконь О.П. дав доручення начальнику Пирятинських госпрозрахунко-

вих очисних споруд Кривцю В.В. вивчити питання щодо можливості 

реконструкції каналізаційного колектору, від КНС по вул. Січових Стрільців, 

21В до центральної КНС по вул. Саксаганського, 23, до 12.10.2017, а також 
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розробити інвестиційну програму Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд на 2017 рік та подати її на затвердження чергового виконкому міської 

ради. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

рішення з доповненнями. 

 

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 з 

доповненнями (рішення № 235 додається). 

 

9. 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 перше півріччя 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Соколовська Л.С., директор КПРТ „Райдуга“, яка прозвітувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунально-

го підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перше півріччя 2017 року. 

В обговоренні питання взяли участь Тристан А.О., Снаговський О.О., 

Гудзь В.В. та  Козін А.О. 

Рябоконь О.П. дав доручення директору КПРТ „Райдуга“                

Соколовській Л.С. провести роботу з реклами книжкового магазину „Райдуга“, 

презентацію книжок у навчальних закладах міста Пирятина, виставки-продажі 

„Сучасна українська книга“, „Віч-на-віч з Шевченком“, а також вивчити 

питання по придбанню підручників для учнів шкіл Пирятинської ОТГ. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 

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 з 

доповненнями (рішення № 236 додається). 
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10. СЛУХАЛИ: 

Тристан А.О., виконуючу обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради, яка проінформувала про внесення змін до штатного розпису Опорного 

закладу Пирятинська загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів № 6. 

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 виконуючої обов’язки начальника відділу освіти міської 

ради  Тристан А.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 237 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження плану заходів  щодо 

підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-                     

2018 років. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 238 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який запропонував обговорити питання з голосу про надання 

дозволу Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам на виготовлення 

проектно-кошторисної документації по реконструкції каналізаційного 

колектору м.Пирятин. 

Рябоконь О.П. дав доручення Пирятинським госпрозрахунковим очисним 

спорудам (Кривець В.В.) надати виконкому міської ради розрахунки для 

визначення оптимального варіанту реконструкції, а також виготовити технічні 

умови приєднання до мережі централізованого водовідведення та погодити їх із 

виконкомом міської ради.  



У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 239 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, яка проінформувала про необхідність облаштування тротуару по 

вул.Горького в м.Пирятин. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 240 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про скасування рішення виконкому від 

09.08.2017 №183 „Про затвердження проектно-кошторисної документації 

„Капітальний ремонт „Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій в ДНЗ „Сонечко“ Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі“. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 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 № 241 додається). 



 

15. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних 

технологій в ДНЗ „Сонечко“ Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади шляхом заміни вікон, дверей та утеплення зовнішніх стін будівлі“. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти проект як 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 № 242 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради, яка проінформувала про 

взяття дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік при 

виконкомі міської ради. 

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

цілому. 

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради  Нічик С.В.  узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 243 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ї категорії з питань будівництва відділу 

будівництва та архітектури виконкому міської ради, яка проінформувала про 

оголошення втретє конкурсу на визначення пасажирського перевізника на 

автобусному маршруті № 3 „Ринок – АС-1 (по вул.Гагаріна через 

вул.Київська)“. 

В ході обговорення питання Рябоконь О.П. дав доручення начальнику 

юридичного відділу виконкому міської ради Соловйову Р.Ю. та спеціалісту                           

2 категорії з питань будівництва відділу будівництва та архітектури виконкому 



міської ради Нічик С.В. не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку 

повторного Конкурсу опублікувати в засобах масової інформації оголошення 

про конкурс. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 244 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про облаштування спортивного 

майданчика по вул. Європейська (в районі житлового будинку № 66Б). 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Гудзь В.В. та  

Козін А.О. 

Гудзь В.В. запропонував зустрітися ще раз з депутатами міської ради та 

спільно обговорити дане питання і прийняти остаточне рішення. Члени 

виконкому підтримали його 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 з 

відповідними змінами й доповненнями (рішення № 245 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Смаровоза В.В., головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти міської ради, який проінформував про підсумки оздоровлення та 

відпочинку дітей  влітку 2017 року. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (10 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань молоді та спорту відділу 

освіти міської ради  Смаровоза В.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 246 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради, який проінформував про 

затвердження переліку підприємств, установ і організацій на території 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади, які задіяні в евакуації 

населення та ліквідації надзвичайної ситуації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Козін А.О. запропонував поділити місто на сектори та закріпити за 

підприємствами зони їх відповідальності у випадку ліквідації надзвичайної 

ситуації. 

Рябоконь О.П. дав доручення  Педяшу Р.О. доповнити даний перелік 

підприємств, установ і організацій у процесі роботи. 

У підсумку обговорення Варава М.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради Педяша Р.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 247 додається). 

 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про спалах кишкової інфекції у 

Пирятинському ліцеї. 

Члени виконкому взяли до відома інформацію про спалах кишкової 

інфекції у Пирятинському ліцеї, надану заступником міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради Шикеринцем І.С.  

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


