
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
09.10.2018                            № 28 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

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

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
Л.В. 
В.О. 

Острянський 
Снаговський 
Румянцев  
Чайка 

В.В. 
О.О. 
О.В. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: головний лікар Пирятинської центральної районної лікарні    

Гаркавенко О.М. 
 
Порядок  денний: 

1.  Про якість надання вторинної медицини на території Пирятинської ОТГ. 
 

     2.  Про   схвалення    проекту   рішення  „Про   внесення  змін  до  бюджету   
міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 

 
         3. Про  надання   матеріальної  допомоги  гр. Матвієнко В.А. на поховання. 
  
         4. Про   надання    матеріальної   допомоги    гр.Стєпаненковій В.В.   на 
поховання.  
 



       5. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених в 
міському бюджеті для надання одноразової матеріальної цільової допомоги на 
лікування учасників антитерористичної операції, які отримали поранення під час 
несення служби.  

        6. Про  відмову гр. Купріян О.А. у взятті на квартирний облік громадян при 
виконкомі Пирятинської міської ради. 
 

    7. Про   нумерацію     квартири  у  житловому   будинку  № 4А  та  адресу  
земельної ділянки по вул.Успенська в м.Пирятин. 
 
       8. Про  нумерацію квартири у житловому будинку по  вул.Гагаріна, 20 в 
м.Пирятин. 
 
        9. Про  нумерацію  квартири   у  житловому  будинку  по вул.Острів, 3 в 
м.Пирятин. 
 
        10. Про  нумерацію квартир  у  житловому будинку   по  вул.Гоголя, 60 в  
м.Пирятин. 
 

11. Про        нумерацію          квартири       у     житловому    будинку    по                    
вул.Гребінківська, 21 в м.Пирятин. 
 

  12. Про    нумерацію    квартири   у   житловому   будинку по вул.Січових  
Стрільців, 154 в м.Пирятин. 
 

  13. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Європейська, 130  
в м.Пирятин. 
 

  14. Про впорядкування адреси комплексу по  вул.Цибаня, 70А  в м. Пирятин. 
 
  15. Про     видачу    гр.Дорошенку А.М.  будівельного  паспорта забудови  

земельної ділянки в м.Пирятин.    
 

  16. Про погодження ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ місця розташування  
тимчасової споруди за адресою вул. Європейська, 152 в м. Пирятин. 

 
       17. Про затвердження  робочого проекту „Реконструкція підвального 
приміщення   в   Пирятинському  ліцеї, що знаходиться за адресою: 
вул.Визволення, 2А в  м.Пирятин Полтавської області“. 
 

  18. Про    затвердження     робочого     проекту     „Реконструкція    мережі  
водовідведення  в   м.Пирятин Полтавської області“. 
 



        19. Про облаштування автобусної зупинки по вул.Київська в  м.Пирятин. 
        
          Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, запропонувала 
включити до порядку денного для інформування  членів виконавчого комітету 
питання про розгляд наслідків пожежі, яка виникла  за адресою: м. Пирятин,  
вул.Острів, 18. 
          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому і розглянути 20 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

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

1. СЛУХАЛИ: 
         Андрейщук Р.А.,    заступника    міського    голови   з   питань   діяльності  
виконкому, яка проінформувала про якість надання вторинної медицини на 
території Пирятинської ОТГ. Функція лікарні поділяється на стаціонарну і 
поліклінічну допомогу, комунальний заклад підпорядковується районній раді 
та райдержадміністрації. Пирятинська міська рада передає медичну субвенцію 
для лікування наших жителів, яка в подальшому розподіляється на лікування 
жителів ОТГ та району. Зазначила, що робити аналітику роботи лікарні не 
входить до повноважень міської ради. Наше першочергове завдання – 
забезпечити надання якісних медичних послуг жителям ОТГ. Із 01 січня цього 
року в Україні стартувала реформа галузі охорони здоров’я. Полтавська 
область визначена пілотною в реалізації медичної реформи.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Бугайов В.М., член виконкому міської ради, запитав щодо обсягу 
медичної субвенції і як вона перераховується: щомісячно чи щоквартально. 
         Кеда С.Ю., начальник фінансового управління міської ради,  відповіла, 
що розмір медичної субвенції  на здійснення видатків на вторинну медичну 
допомогу становить близько 10 млн.грн., яка виділяється протягом року і 
фінансування здійснюється двічі на місяць. 
         Бугайов В.М. запитав: чи  передбачено субвенцією договірні відносини і 
чи повинна звітуватися центральна районна лікарня перед членами 
виконавчого комітету міської ради, як перед депутатами районної ради.  

          Гаркавенко О.М., головний лікар Пирятинської центральної районної 
лікарні, пояснив, що звітування перед районною радою передбачено 
законодавством. Проте керівництво ЦРЛ  готове надати відповідну інформацію 
щодо використання коштів для надання відповідних медичних послуг і  членам 
виконкому міської ради також.      
        Чайка Т.Г., секретар міської ради, сказала, що лікарня систематично 
звітується про використання коштів по програмах на засіданнях постійних 
комісій міської ради. 
        Рябоконь О.П., міський голова, запитав, щодо змін, які відбулися після 
створення комунального підприємства. 



        Андрейщук Р.А.,     заступник     міського    голови    з   питань   діяльності  
виконкому, відповіла, що від кількості наданих послуг залежить  фінансування 
закладів. Якщо збільшується фінансування закладу, то є перспектива його 
збереження, з’являться додаткові кошти на розширення матеріально- технічної 
бази. Цей експериментальний рік визначить ціну на послугу.  
        Гаркавенко О.М.,  зазначив, що перспектива нашої лікарні – лікарня 
планового лікування. Потрібно працювати над тим, щоб у Пирятинському 
районі залишився лікувальний заклад, де можна буде надавати першочергову 
допомогу, щоб не їхати у Лубни чи Полтаву з кожним дрібним захворюванням. 
          Рябоконь О.П., підсумовуючи розгляд питання, зазначив, що питання  
лікарні – це майданчик для дискусій, потрібно вирішувати проблеми за 
допомогою конструктивного діалогу. Зауважив, що Пирятинській міській раді 
необхідно ініціювати перед власниками установи, а саме: перед районною 
радою та районною державною адміністрацією, звернення щодо оптимізації 
наявних приміщень. Ці установи повинні проінформувати: які саме кроки 
зроблені в цьому напрямку. Міська рада  має моральне право перед жителями 
ОТГ запитати щодо стану та якості медичних послуг. Є чітке розмежування 
повноважень між органами влади, за яке будуть питати виборці. 
 
Засідання залишив Варава М.В. 

 
В обговоренні питання взяли участь Острянський В.М., Клітко Н.В. 

          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 
з доповненнями. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію     заступника     міського     голови     з    питань   діяльності  
виконкому Андрейщук Р.А. узяти до відома.  
        2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 320 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: 

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

в цілому.  
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 321 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому 
міської     ради,    яка проінформувала про надання   матеріальної  допомоги  
гр. Матвієнко В.А. на поховання. 

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

 
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 № 322 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
           Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому 
міської  ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги     
гр.Стєпаненковій В.В. на поховання.  

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
                „утримались“ – 0. 

 
 
 



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 № 323 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому 

міської     ради,    яка проінформувала про внесення змін до Порядку 
використання коштів, передбачених в міському бюджеті для надання 
одноразової матеріальної цільової допомоги на лікування учасників 
антитерористичної операції, які отримали поранення під час несення служби. 

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

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 № 324 додається). 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про відмову гр. Купріян О.А. у взятті на квартирний облік 
громадян при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Снаговський О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
                „утримались“ – 0. 

 
 
 
 



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 № 325 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 
            Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури  
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала     нумерацію     квартири  у  житловому   будинку  № 4А  та  
адресу земельної ділянки по вул.Успенська в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В. та Кочур Л.В.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 326 додається). 

   
8. 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.Гагаріна, 20 в м.Пирятин. 
 
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“ (13 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 № 327 додається). 
 
9. 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.Острів, 3 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г. та Снаговський О.О.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 328 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури та     
житлово-комунального     господарства     виконкому   міської   ради, яка 
проінформувала       про       нумерацію квартир  у  житловому будинку   по  
вул.Гоголя, 60 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В. та Бартошак В.А.   
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 329 додається). 

 
11. 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.Гребінківська, 21 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 330 додається). 

 
12. 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.Січових Стрільців, 154 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 331 додається). 

 
13. 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.Європейська, 130 в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О. та Шикеринець І.С.    
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 332 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       впорядкування адреси комплексу по  вул.Цибаня, 
70А  в м. Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Гудзь В.В. та 

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

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 333 додається). 
 
15. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       видачу    гр.Дорошенку А.М.  будівельного  паспорта 
забудови земельної ділянки в м.Пирятин. 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В. та Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  з 

пропозицією.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 334 додається). 
 
16. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       погодження ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ місця 
розташування    тимчасової    споруди   за     адресою     вул. Європейська, 152 в 
м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради,  який зазначив, що об’єкт вже розміщений на зазначеній 
ділянці. 

Зергані М.І. повідомила, що на місце не виїжджала, тому не може 
пояснити наявність чи відсутність тимчасової споруди. 

Рябоконь О.П., міський голова, заперечив щодо прийняття цього рішення.  
Варава В.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому, 

додатково пояснив, що орендар перебуває  на Єдиному податку. Питання щодо 
сплати ним податку розглядалося на комісії з питань наповнення та здійснення 



аналізу виконання доходної і видаткової частин бюджету Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

Кудрявцев О.О., виконувач обов’язків  юридичного відділу виконкому 
міською ради, зазначив, що відповідно до чинного законодавства особи, які 
мають дохід не більше 1 млн.грн. перебувають на Єдиному  податку, а земельна 
ділянка перебуває  в постійному користуванні. 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В. та Клітко Н.В., які 
також висловили невдоволення щодо порушень, допущених заявником та 
розміщення тимчасової споруди без відповідного рішення виконкому.  
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував зняти з  розгляду 
питання та зобов’язав начальника відділу   містобудування,    архітектури  та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
доопрацювати проект, розглянувши його за місцем звернення та розташування 
тимчасової споруди.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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. Зобов’язати начальника відділу   містобудування,    архітектури  та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
доопрацювати проект. 

 
17. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       затвердження  робочого проекту „Реконструкція 
підвального приміщення   в   Пирятинському  ліцеї, що знаходиться за адресою: 
вул.Визволення, 2А в  м.Пирятин Полтавської області“. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Андрейщук Р.А., 

Снаговський О.О., Гудзь В.В. та Шикеринець І.С. 
У зв’язку з не вирішенням облаштування  входу у підвальне приміщення, 

відсутності на схемі окремих душових кімнат Рябоконь О.П. запропонував 
перенести  розгляд питання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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. Розглянути    питання    після    доопрацювання  та надання відповідних  
пропозицій.  

 
18. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       затвердження     робочого     проекту     
„Реконструкція    мережі водовідведення  в   м.Пирятин Полтавської області“. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М. та Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 335 додається). 
 
19. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І.,      начальника       відділу      містобудування,    архітектури   
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала       про       облаштування автобусної зупинки по вул.Київська в  
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Клітко Н.В. та 
Снаговський О.О. 

У зв’язку з не вирішенням питання місця розміщення самої зупинки, його 
вигляду Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати проект та  перенести  
розгляд питання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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. Зобов’язати начальника відділу   містобудування,    архітектури  та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  
доопрацювати проект. 
 
20. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому міської     
ради,  яка   проінформувала   про  розгляд наслідків пожежі, яка сталася за 
адресою: м. Пирятин,  вул.Острів, 18. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Острянський В.В., 
Клітко Н.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував рекомендувати   
заступнику    голови    з   питань  діяльності виконкому міської ради              
Андрейщук Р.А. терміново підготувати питання для розгляду на сесії та 
виділення відповідних коштів сім’ ї Московчук. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

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

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію   головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому  

міської   ради  Колос А.Ю. узяти до відома.  
2. Рекомендувати   заступнику    голови    з   питань  діяльності виконкому  

міської ради Андрейщук Р.А.  підготувати питання для розгляду на сесії та 
виділення відповідних коштів сім’ ї Московчук. 

 
 
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 


