
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 
26.09.2017                            № 22 

 

На засіданні головував  міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Безбородов  

Бугайов 

Варава  

Гудзь 

Кочур 

Клітко 

 

С.А. 

В.М. 

М.В. 

В.В. 

Л.В. 

Н.В. 

Лук’яненко 

Маслак 

Острянський  

Р.І. 

В.О. 

В.В. 

Румянцев 

Тарасовський 

О.В. 

І.М. 

Чайка 

Чепур 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

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

директор Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району                    

Зайченко С.О. 

 

Порядок  денний: 

1. Про звіт директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

2. Про затвердження проектно-кошторисної документації „Капітальний 

ремонт вулиці Степова в с. Олександрівка Пирятинського району Полтавської 

області“ (коригування). 



 

3. Про затвердження проектно-кошторисної документації 

„Реконструкція будівлі Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи за 

адресою: вул. Визволення, 2б в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

4. Про  взяття гр. Клочка Д.О. на квартирний облік при виконкомі 

міської ради. 

 

5. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

6. Про встановлення пріоритету НПП „Пирятинський“ на розміщення 

рекламного засобу по вул.Європейська  в м.Пирятин. 

 

7. Про впорядкування адреси приміщенню складу та земельній ділянці 

гр. Румянцевої Л.Г.  по вул.Сікорського Ігоря, 3. 

 

8. Про надання матеріальної допомоги гр. Скріпель Т.Є. на поховання. 

  

9. Про затвердження штатних розписів підвідомчих установ 

Пирятинської міської ради на 2017 - 2018 навчальний рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Зайченка С.О., директора Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. запитав, яким чином доглядаються паліативні хворі? 

Зайченко С.О. відповів, що така категорія хворих обслуговується у тісній 

співпраці з Пирятинською центральною районною лікарнею. 

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

Рябоконь О.П., Клітко Н.В., Чайка Т.Г. 

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

цілому.   

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звіт директора Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району  Зайченка С.О.  узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 248 додається). 



2. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Капітальний ремонт вулиці Степова в с.Олександрівка 

Пирятинського району Полтавської області“ (коригування). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

міської ради,   проінформувала  щодо титулів забудови, зазначивши, що  

відповідно до нормативних документів, титули забудов повинен затверджувати 

міський голова, а не виконком. 

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

цілому. 

 

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 № 249 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради, який проінформував про затвердження проектно-кошторисної 

документації „Реконструкція будівлі Пирятинської дитячо-юнацької спортивної 

школи за адресою: вул.Визволення, 2б в м.Пирятин Полтавської області“. 

Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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 № 250 додається). 

 

 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про взяття гр. Клочка Д.О. на 

квартирний облік при виконкомі міської ради. 

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

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – одноголосно (15 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 № 251 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради,   яка проінформувала про видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки. 

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

У підсумку обговорення Гудзь В.В. 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 № 252 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради,   яка проінформувала про встановлення пріоритету                             

НПП „Пирятинський“ на розміщення рекламного засобу по вул.Європейська  в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Безбородов С.А. 

та Маслак В.О. В ході обговорення члени виконкому вирішили, що для 



зручності мешканців і безпеки пішоходів доцільно розмістити рекламний засіб 

по лінії огорожі вздовж тротуару. 

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

відповідними змінами та доповненнями. 

 

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 зі 

змінами та доповненнями (рішення № 253 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради,   яка проінформувала про впорядкування адреси приміщенню 

складу та земельній ділянці гр. Румянцевої Л.Г.  по вул.Сікорського Ігоря, 3. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Безбородов С.А., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 254 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Скріпель Т.Є. 

на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Шикеринець І.С. 

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 з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з  розглянутого питання 

(рішення № 255 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради, яка проінформувала про затвердження штатних розписів підвідомчих 

установ Пирятинської міської ради на 2017-2018 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Острянський В.В. повідомив, що він вбачає необхідним збільшення 

кількості кухарів у столовій Пирятинського ліцею, у зв’язку з масовим 

отруєнням дітей. Члени виконкому заперечили та не підтримали його 

пропозицію. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

 

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

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 1 (Острянський В.В.). 

 

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 № 256 додається). 

 

 

 

Міський голова         О.П.Рябоконь  

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 


