
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
31.10.2018                            № 31 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак Р.М. 
Бугайов В.М. 
Варава 
Клітко  
Кочур 
Маслак 

М.В. 
Н.В. (приєдналася з другого питання) 
Л.В. 
В.О. 

Румянцев 
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка 

О.В.  
О.О. 
І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: директор дочірнього      підприємства  „Пирятинтеплопостачання“    
                   Барабаш Ю.М.,   виконувач  обовʼязків    начальника     Пирятинських  
                   госпрозрахункових   очисних  споруд Манько С.В., головний економіст  
                   Пирятинських   госпрозрахункових    очисних споруд Гавриленко Н.В.;  
                   директор     КП „Каштан“      Скочко В.І.,       головний       бухгалтер  
                 КП „Каштан“ Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В.  
 
Порядок  денний: 

1. Про встановлення тарифу ДП „Пирятинтеплопостачання“ на  послугу з 
централізованого опалення для населення  та постачання теплової енергії 
для ДНЗ „Ромашка“. 

 
2. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 
 



 
3. Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 
 
4. Про конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів 

торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, 
установ та житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до 
Нового 2019 року“. 

 
5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Успенська, 41 в 

м.Пирятин. 
 

6. Про   впорядкування   адреси  земельної ділянки по вул.Фабрична, 28  в 
м.Пирятин. 

 
7. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Замковий 1, 

буд. 4 в м.Пирятин. 
 

8. Про утворення міської комісії з питань легалізації виплати заробітної 
плати та зайнятості населення 
 
         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому і розглянути 8 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
  
          Бугайов В.М., член виконкому міської ради, звернувся з проханням про  
отримання інформації щодо термінів формування бюджету на 2019 рік, 
створення підрозділу КП „Каштан“ з ремонту доріг,  зміни чи доповнення по 
цьому питанню  до програми по КП „Каштан“ на 2019 рік, перехрестя Соборна 
та Абаканська. 
         Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності  виконкому 
міської ради, сказав, що питання створення виробничого підрозділу 
розглядалося у червні-липні поточного року,  прийнято рішення про придбання 
деяких засобів спеціального обладнання (ручний нарізчик асфальтобетону, 
повітродувка, віброплита, причипний гудронатор) для КП „Каштан“. 
Підприємство ще раз повинно переглянути вартість  обладнання та подати на 
комісію визначену суму для виділення коштів з бюджету.  
        Рябоконь О.П. запитав щодо термінів придбання техніки, обрахунку витрат.   
        Варава М.В. зазначив, що стосовно перехрестя, то проведена геодезія, 
запроектоване рондо, яке нанесене на картографічний матеріал. Питання готове 



до  розгляду на  постійній   комісії з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, звʼязку та сфери послуг. 
        Бугайов В.М. запропонував винести це питання на розгляд чергового 
засідання виконкому, залучивши до обговорення членів постійної   комісії з 
питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 
звʼязку та сфери послуг  та комісії з безпеки руху при виконкомі міської ради, 
для прийняття спільного рішення. 
         
1. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про  
встановлення тарифу ДП „Пирятинтеплопостачання“ на  послугу з 
централізованого опалення для населення  та постачання теплової енергії 
для ДНЗ „Ромашка“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С. 
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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 350 додається). 

 
До засідання приєдналася Клітко Н.В. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання 
питної води Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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“ (12 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб. 

 
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 № 351 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника 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: 

Шикеринець І.С. , заступник міського голови виконкому міської ради, який 
зазначив, що протягом чотирьох днів ці розрахунки детально аналізував відділ 
економічного аналізу та розвитку управління економіки виконкому міської ради. 

Рябоконь О.П. наголосив, що він за ефективне використання бюджетних 
коштів; КП „Каштан“ потрібно вивчати цінову політику на ринку та економічно 
обґрунтовувати тарифи на послуги.   
 
Рябоконь О.П. залишив засідання. 

 
В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Снаговський О.О. 
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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 352 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про  
конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, 



ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, установ та 
житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до Нового 
2019 року“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Снаговський О.О.  та 
Кочур Л.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  
в цілому.  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 353 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.Успенська, 41 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Румянцев О.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 354 додається). 
 
 



6. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про  впорядкування адреси земельної ділянки по вул.Фабрична, 
28  в м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 355 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
пров.Замковий 1, буд. 4 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 356 додається). 
 



8. СЛУХАЛИ: 
Йощенко Ю.М.,  головного   спеціаліста – інспектора   праці  управління  

економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про утворення міської 
комісії з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. попросив головного інспектора праці перерахувати 
основні служби, які будуть задіяні у перевірках. 

Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, зазначила, що 
основні завдання комісії  зазначені у Положенні про неї. 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного   спеціаліста – інспектора   праці  управління  
економіки виконкому міської ради Йощенко Ю.М.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 357 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 
 
 
 
 


