
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
22.10.2018                            № 30 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук Р.А. 
Бартошак В.А. 
Бугайов В.М. 
Варава 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 

М.В. 
О.О. 
Н.В. 
Л.В. 

Острянський 
Румянцев 
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка 

В.В. 
О.В.  
О.О. 
І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: начальник КП „ Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я.,       
                    головний   бухгалтер    КП „ Пирятинський  міський   водоканал“  
                    Габрієлян С.Ю., тренер  футбольної команди Пирятинської ДЮСШ,      
                    депутат Пирятинської міської ради, Бурий М.С., тренер                   
                    футбольної команди Пирятинської ДЮСШ Проскурня О.М.,  голова     
                   місцевого осередку громадської організації „ Всеукраїнське  
                   фізкультурно-спортивне товариство „ Колос“ Плетінь С.М. 
 
Порядок  денний: 

1. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту  
місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-
спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік. 
 

2. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету  



міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 
 

3. Про затвердження інвестиційної програми комунальному підприємству 
„Пирятинський міський водоканал“ на 2018 рік. 
 

4. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Мирний 1, 
буд.5 в м.Пирятин. 
 

5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Січових 
Стрільців, 190 в м.Пирятин. 
 

6. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Завокзальна, 50 
в м.Пирятин. 
 

7. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по  вул.Горького, 47 в 
м.Пирятин. 
 

8. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Гоголя, 17 в 
м.Пирятин. 
 

9. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельної ділянки 
гр.Ткачика В.Д. по пров.Лісний, 2 в м.Пирятин. 
 

10. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок 
гр.Ляшенка М.І. по  вул.Київська в с.Рівне Пирятинського району. 
 

11. Про присвоєння адреси  земельній ділянці гр. Мороза Б.О. в с.Рівне. 
Пирятинського району. 
 

12. Про встановлення пріоритету ФОП Корнієнку Ю.В. на розміщення 
рекламних засобів по вул. Європейська  в м.Пирятин. 
 

13. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельних 
ділянок в м.Пирятин та внесення змін до будівельного паспорта забудови . 

 
1. СЛУХАЛИ: 
          Плетіня С.М.,    голову    місцевого    осередку   Громадської   організації 
„Всеукраїнське    фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у  Пирятинському 
районі Полтавської області, який проінформував про хід виконання Програми 
розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку громадської організації 
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік. 



ВИСТУПИЛИ: 
         Бугайов В.М., член виконкому міської ради, який запитав про причини  
відсутності позитивних результатів у змаганнях дорослої команди по футболу. 
          Плетінь С.М. відповів, що доросла  команда ФК „Пирятин“ в 
чемпіонатах з  футболу має низькі результати з кількох причин, серед яких 
недостатнє фінансування та  нестача професійних гравців. 
          Бурий М.С.,  тренер футбольної команди Пирятинської ДЮСШ, депутат 
Пирятинської міської ради, та Проскурня О.М., тренер футбольної команди 
Пирятинської ДЮСШ, підтвердили,   що  найвагоміша проблема відсутності 
результатів команд  -  це недостатнє фінансування та нестача професійних 
спортсменів. 
          Бугайов В.М. запропонував розробити та затвердити відповідну 
програму. 
         До обговорення долучилися Острянський В.В. та Клітко Н.В. 
         Снаговський О.О., член виконкому міської ради, сказав, що потрібно 
вивчити питання щодо участі юнацької та дорослих команд, їх бажання грати, 
збереження такого виду спорту в громаді. Можливо, дійсно  створити робочу 
групу з розвитку футболу в ОТГ. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зазначив, що з метою покращення 
результатів футбольної команди міста серед дорослих та збереження футболу, 
як одного із популярних  видів спорту, створити робочу групу по визначенню 
перспективи розвитку футболу в Пирятинській ОТГ. 
 
Снаговський О.О. залишив засідання.  

 
          Потім міський голова Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням обговорення. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію голови місцевого осередку Громадської організації 
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 
районі Полтавської області Плетіня С.М. узяти до відома.  
        2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 338 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 
        Кеду С.Ю.,     начальника    фінансового    управління    міської   ради,  яка 
проінформувала про схвалення  проекту   рішення „Про   внесення  змін  до  
бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, запропонував 

оприлюднювати пояснювальну записку до проекту рішення, так як для членів 
виконкому не зрозумілі цифри  по дохідній частині бюджету. І для громадян 
буде чітко видно, на які саме цілі направлені бюджетні кошти. 

 
Засідання залишив Варава М.В. 

 
Рябоконь О.П. запропонував  оприлюднювати пояснювальну записку до 

проекту рішення. 
Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, повідомила, що  

Закон України ,,Про доступ до публічної інформації“ оприлюднення проекту 
рішення, а не пояснювальної записки чи інших документів, які були підставою 
для розробки проекту рішення. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С.,  Чайка Т.Г.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
                „утримались“ – 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради                
Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 349 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження інвестиційної програми комунальному підприємству 
„Пирятинський міський водоканал“ на 2018 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Габрієлян С.Ю.,  головний бухгалтер КП „Пирятинський міський 
водоканал“, яка сказала, що у зв’язку зі збільшенням рентабельності 
підприємства вносяться зміни до  Інвестиційної програми. Необхідно провести 
наступні заходи на  суму 965 тис.грн.: придбання лічильників та термометрів 
на свердловини;  здійснення заміни ліній водопостачання на території 
Пирятинської ОТГ; проведення ремонту адмінприміщення, прохідної та 
операторської; придбання лічильників для встановлення на вводи у будинки; 
ремонт екскаватора „Борець“; придбання офісних меблів та комп’ютерної 
техніки; отримання дозволу на спеціальне використання води; ремонт 
автомобіля ВАЗ; придбання пожежного гідранта,   встановлення  санітарних 



зон огорожі на всіх діючих свердловинах в ОТГ; придбання індикатора рівня 
води та інше. 
          Шикеринець І.С. запитав, як оцінює підприємство виконання 
Інвестиційної програми до кінця року.   
          Габрієлян С.Ю. зазначила, що заходи по програмі майже виконані. 
       Дубров М.Я., начальник КП „Пирятинський міський водоканал“, 
повідомив, що на підприємстві потрібний гідрогеолог, тому  зараз ведуться 
перемовини щодо заключення  договору на обслуговування з відповідною 
особою.  
       Бугайов В.М. порушив питання якості води та задав ще  кілька питань 
Габрієлян С.Ю. та Дуброву М.Я., на які отримав ґрунтовні відповіді. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням пропозицій. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.).  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 339 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
пров.Мирний 1, буд.5 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Бартошак В.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 340 додається). 



5. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
вул.Січових Стрільців, 190 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бартошак В.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 341 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
вул.Завокзальна, 50 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 342 додається). 
 
 



7. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по  
вул.Горького, 47 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 343 додається). 

    
8. СЛУХАЛИ: 
          Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала   про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
вул.Гоголя, 17 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Андрейщук Р.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 344 додається). 

  
 



9. СЛУХАЛИ: 
          Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала   про впорядкування адреси житлового будинку та земельної 
ділянки гр.Ткачика В.Д. по пров.Лісний, 2 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 345 додається). 
 
10. СЛУХАЛИ: 
          Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала   про впорядкування адреси житлового будинку та земельних 
ділянок гр.Ляшенка М.І. по  вул.Київська в с.Рівне Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 346 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 



            Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Мороза Б.О.  в 
с.Рівне Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 347 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 
            Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про встановлення пріоритету ФОП Корнієнку Ю.В. на 
розміщення рекламних засобів по вул. Європейська  в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П.,  запитав, чи вивчався досвід у інших містах щодо надання 
пріоритетів на встановлення рекламних засобів та носіїв, та умови, на яких 
надаються пріоритети. 

Нічик С.В. сказала, що ще у 2012 році підприємцям встановлено плату за 
тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій 
(рекламних засобів) на території м. Пирятин з розрахунку 5 грн. на місяць за 
1кв.м. Для наземного засобу площа місця розташування рекламного засобу 
визначається, як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це 
місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної 
проекції цього засобу. 

Андрейщук Р.А. запропонувала дати дозвіл на встановлення сіті-лайтів 
КП „Каштан“. 

Рябоконь О.П. сказав, що місяць назад давав  доручення вивчити це  
питання. Сіті-лайти були б додатковим освітлюючим елементом благоустрою 
Пирятина та могли б містити соціальну рекламу наших обєктів: закладів 
освіти, ЦНАПу, комунальних підприємств.  

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Бартошак В.А. 



 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 0 осіб; 
                        „проти“ – одноголосно“ (12 осіб); 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію        спеціаліста      2     категорії    відділу містобудування,  
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Відмовити у встановленні пріоритету ФОП Корнієнку Ю.В. на  
розміщення рекламних засобів по вул. Європейська  в м.Пирятин. 

  
13. СЛУХАЛИ: 
            Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 
земельних ділянок в м.Пирятин та внесення змін до будівельного паспорта 
забудови. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бартошак В.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  

2.  Прийняти   рішення    виконавчого   комітету з розглянутого питання  
(рішення № 348 додається). 
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 



виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 

 
 


