
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
19.12.2018                            № 36 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук Р.А. 
Бабак Р.М. 
Бугайов 
Варава 

В.М. 
М.В. 

Гудзь 
Клітко 
Румянцев 

В.В. 
Н.В. 
О.В. 

Тарасовський 
Чайка 

І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: директор     КП „Каштан“   Скочко В.І.,   фахівець з благоустрою 

КП „Каштан“ Мороз Т.В., засновник ТОВ „Коннект-Пирятин“  
Горячун Д.Г., перевізники:  Реутенко А.І., Козін В.М. 

 
          Бугайов В.М.,  член виконкому міської ради, вніс пропозицію розглянути 
питання до обговорення про внесення змін у програму благоустрою м.Пирятин  
на 2019 рік. 
 
Порядок  денний: 
 

1.  Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 
населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 

 
2. Про погодження фізичній особі-підприємцю Реутенку А.І. тарифу на 

послугу з перевезення пасажирів на міському маршруті загального 
користування. 

 



3. Про погодження фізичній особі-підприємцю Козіну В.М. тарифу на 
послугу з перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування 
 

4. Про   надання   дозволу   на  прокладання оптоволоконних ліній зв’язку у 
селах Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище, Заріччя Пирятинського району. 
 
            5. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Проїзна, 54  в 
м.Пирятин.    
          
          6. Про виконання рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 
ради  від 12.03.2018 № 58 „Про затвердження плану основних заходів цивільного 
захисту Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту на 2018 рік“. 
 

7. Про      обмеження      перебування    дітей    у    закладах   сфери   розваг,  
громадського харчування. 

8. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2018 рік. 
 
9. Про    відшкодування    витрат  на   копіювання  або друк документів, що 

надаються Пирятинською міською радою за запитом на інформацію.  
 
10. Про     виконання     вимог   Закону   України  „Про доступ до публічної 

 інформації“ у 2018 році. 
 

11. Про  внесення  змін  до  штатного розпису Пирятинського краєзнавчого 
музею.  

 
12. Про заходи щодо організації та проведення новорічних і різдвяних свят 

на території Пирятинської об’єднаної територіальної громади.  
 
          13. Про внесення змін у програму благоустрою м.Пирятин  на 2019 рік. 
 
         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому і розглянути 13 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
1. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 
що надаються КП „Каштан“. 

 



ВИСТУПИЛИ: 
Бугайов В.М. наголосив на чіткому визначенні  калькуляції на обрізку 

дерев. Також зазначив, що по вул.Київська необхідно спиляти дерево. 
Скочко В.І.,   директор     КП „Каштан“, який пообіцяв виконати роботи.  

         В      обговоренні     питання взяли участь Шикеринець І.С., Гудзь В.В., 
Клітко Н.В. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 

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

  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 410 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження фізичній особі-підприємцю Реутенку А.І. тарифу на послугу з 
перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав щодо вивчення питання підняття тарифу та цінову 
політику по інших містах. 

Музиченко Н.О. зазначила, що 5-7 грн. коштують міські маршрути у 
сусідніх районах. Наприклад: Лубни-Новаки - 8 грн., відстань   на зразок 
Пирятин  -  Калинів Міст. 
         Реутенко А.І. повідомив, що тариф змінився у зв’язку з підняттям ціни на 
паливно-мастильні матеріали, запчастини, оренду. Також значно зменшився 
пасажиропотік. При зміні тарифу керувалися Правилами надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту та Методикою розрахунку тарифів на 
послуги пасажирського автомобільного транспорту. 
         Шикеринець І.С. запитав про можливість перевезення пасажирів  до  села 
Замостище. Цю проблему озвучив староста Бабак Р.М. 
         Реутенко А.І. сказав, що в часовому полі здійснювати даний маршрут не 
можливо. Також не достатня кількість пасажиропотоку. 
         В  обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В. 

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 головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 411 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження фізичній особі-підприємцю Козіну В.М. тарифу на послугу з 
перевезення пасажирів на міському маршруті загального користування. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяв участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М. 
         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 головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 412 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 
      Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу на прокладання оптоволоконних ліній зв’язку у селах Калинів 
Міст, Верхоярівка, Замостище, Заріччя Пирятинського району. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який запитав щодо  
швидкості інтернет-зв’язку, довгостроковості  та якості  самих оптоволоконних 
ліній зв’язку. Також поцікавився в чому відображається соціальне партнерство з 
товариством. 



Зергані М.І. відповіла, що соціальне партнерство  - це забезпечення 
інтернетом дошкільного закладу освіти та сільської  бібліотеки. 

Горячун Д.Г., засновник ТОВ „Коннект-Пирятин“, який зазначив, що 
прокладання ліній чи підземних, чи повітряних не впливає на швидкість 
інтернету. 

Тарасовський І.М. поцікавився чи прикладатимуться оптоволоконні лінії в 
сторону села Олександрівка. 

Горячун Д.Г. сказав, що це питання  складне, буде розглядатися в 
подальшому. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Шикеринець І.С. та 
Клітко Н.В. 

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

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

  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доповнень (рішення № 413 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Проїзна, 54  в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доповнень (рішення № 414 додається). 

 



6. СЛУХАЛИ: 
         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
виконання рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради  від 
12.03.2018 № 58 „Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 
Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту на 2018 рік“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Снаговський О.О.  
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
               „утримались“ – 0. 

 
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 № 415 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І.,   головного     спеціаліста     з   питань   захисту   прав   дітей  
виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про обмеження      
перебування    дітей   у   закладах  сфери  розваг, громадського харчування. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Румянцев О.В. 
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  головного спеціаліста з питань захисту прав дітей 
виконавчого комітету міської ради Грицай І.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 416 додається). 

 
 



8. СЛУХАЛИ: 
Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки 
роботи із зверненнями громадян за 2018 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Клітко Н.В. 
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      загального       відділу    та     інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 417 додається). 

 
9. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про  відшкодування 
витрат на копіювання або друк документів, що надаються Пирятинською 
міською радою за запитом на інформацію. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Бугайов В.М. 
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    загального      відділу    та       інформаційного  
забезпечення  виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 418 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 
         Нестерець Т.Д.,   начальника     загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання вимог 
Закону України „Про доступ до публічної інформації“ у 2018 році. 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Румянцев О.В. 
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    загального    відділу   та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 419 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 
          Прокопенко Л.В.,   начальника  відділу культури і туризму міської ради, 
яка проінформувала про внесення змін до штатного розпису Пирятинського 
краєзнавчого музею. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Румянцев О.В. 
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 культури і туризму міської ради 
Прокопенко Л.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 420 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 
         Прокопенко Л.В.,   начальник    відділу культури і туризму міської ради, яка 
проінформувала про заходи щодо організації та проведення новорічних і 
різдвяних свят на території Пирятинської об’єднаної територіальної громади. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Румянцев О.В. 
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 культури і туризму міської ради 
Прокопенко Л.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 421 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 
         Бугайова В.М., члена виконкому міської ради, який запропонував 
обговорити питання про внесення змін у Програму благоустрою м.Пирятин  на 
2019 рік. 17 грудня він був присутній на засіданні постійної  комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 
зв’язку та сфери послуг  і запропонував внести зміни до вищезазначеної 
програми. На його думку, у програмі треба прописати: у розділі 5 - поточний 
ремонт доріг та  придбання обладнання для поточного ремонту доріг;  у  пункті 
3.1 (календарний план визначення коштів) передбачити на  січень - березень  
кошти на поточний ремонт доріг і придбання  відповідного обладнання у сумі 
360 тис.грн. До цього часу ці зміни не внесені. Виникає питання: чому?  
         Шикеринець І.С. пояснив, що відповідно до Закону України ,,Про державну 
допомогу суб’єктам господарювання“ в рамках  зазначених програм міська рада 
направляє проекти рішень Програм на Антимонопольний  комітет для 
експертного висновку чи є кошти міської ради  державною допомогою.  
Антимонопольним комітетом  проведено  експертизу проекту  Програми 
покращення благоустрою Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік, та  попередньо зроблено оцінку, що кошти, які передбачено 
у  програмі,  не є державною допомогою. Тому будь-які зміни до цієї Програми 
призведуть до повторного подання   до Антимонопольного комітету. 
          Тому програму залишили без змін, оскільки вона вже пройшла  відповідну 
експертизу. На початку 2019 року можна розробити нову програму про 
придбання   відповідного обладнання і передачі його  КП „Каштан“.     
      Рябоконь О.П. сказав, що міська рада не повинна порушувати  процедуру 
погодження програми та не давати підстав Антимонопольному комітету для 
повторної перевірки та підготовки експертного висновку. Зазначив, що міська 
рада придбає обладнання для поточного ремонту доріг і передасть його на 
баланс КП „Каштан“.     
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 


