
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

14.11.2018                            № 32 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак Р.М. 

Бартошак В.А. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Клітко 

Кочур 

М.В. 

Н.В. (приєдналася з шостого питання) 

Л.В. 

Крагель В.В. 

Румянцев 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

О.В.  

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: керуючий магазином „АТБ“ Шавловський О.А., голова наглядової     

                    ради  ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ Побочій В.Г., консультант з  

                   юридичних питань  ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ Педяш С.І. 

 

Порядок  денний: 

1. Про коригування встановленого тарифу ПП „Хазар-2007“ на  послугу з 

централізованого опалення для житлових будинків по вул. Європейська 4-А,Б. 

 

2. Про затвердження Регламенту роботи „Контакт-Центру Пирятинської  

ОТГ“. 

 

3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2018 року. 

 

4. Про надання матеріальної допомоги гр. Маслову М.В. на поховання.  



 

5. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від  

26.07.2017 № 171 „Про  затвердження переліку адміністративних та 

муніципальних послух та їх інформаційних карток“. 

 

6. Про схвалення проекту рішення сесії міської ради „Про хід виконання  

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської обʼєднаної 

територіальної громади на 2018 рік за 9 місяців 2018 року“.  

 

 7. Про  взяття гр.Ігнатишина В.В.   на   квартирний   облік при виконкомі 

міської ради. 

 

8. Про зняття дітей-сиріт Ніколаєвої А.С. та  Квітко В.О. із квартирного 

обліку  

при виконкомі міської ради. 

 

9. Про нумерацію квартири у житловому будинку по  вул.Спартака, 35 в  

м.Пирятин. 

 

10. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок  

гр.Шевчук Л.С. по вул.Шевченка в с.Могилівщина Пирятинського району. 

 

11. Про   видачу гр.Кудрявцевій В.В.   будівельного  паспорта  забудови 

земельної ділянки в м.Пирятин. 

 

12. Про       впорядкування    адреси    нежитлової     будівлі       громадян 

Кучерявого А.А., Пономаренко Л.М. та земельної ділянки по вул.Сумська, 2Б  в 

м.Пирятин. 

 

13. Про впорядкування адреси об’єкта водного господарства по вул.Степова   

в с.Олександрівка Пирятинського району. 

 

14. Про наслідки процедури перебування на обліку безхазяйних житлових  

будинків. 

 

15. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт проїзної  

частини автомобільної дороги по пров.Хорольський в м.Пирятин Полтавської 

області“. 

 

16. Про встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки на  

вулицях м.Пирятин. 

 

17. Про видачу ТОВ „АТБ-інвест“ містобудівних умов і обмежень забудови  

земельної ділянки на реконструкцію торгівельного центру по вул.Сумська, 1а в 

м.Пирятин. 



18.  Про погодження ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ місця розташування  

тимчасової споруди за адресою: вул.Європейська, 152 в м.Пирятин. 

 

19. Про обмеження розміщення рекламних засобів по центральних вулицях  

у м.Пирятин. 

 

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і розглянути 19 питань порядку денного.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

  

1. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М.,   начальника   відділу   економічного   аналізу  та  розвитку  

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

коригування встановленого тарифу ПП „Хазар-2007“ на  послугу з 

централізованого опалення для житлових будинків по вул. Європейська 4-А,Б. 

 

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“ (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 № 358 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка 

проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Маслову М.В. на 

поховання. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., 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 керуючого справами виконкому міської  ради Кочур Л.В. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 359 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальник    загального    відділу   та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження 

Регламенту роботи „Контакт-Центру Пирятинської  ОТГ“. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Бугайов В.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  начальника    загального    відділу   та    інформаційного  

забезпечення  виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 360 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальник    загального    відділу   та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 

із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бартошак В.А., Бабак Р.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  начальника    загального    відділу   та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 361 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В.,     керуючий      справами    виконкому    міської   ради, яка  

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської 

ради від 26.07.2017 № 171 „Про  затвердження переліку адміністративних та 

муніципальних послух та їх інформаційних карток“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Румянцев О.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 керуючого справами виконкому міської  ради Кочур Л.В. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 362 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської ради,  

яка проінформувала про схвалення проекту рішення сесії міської ради „Про хід 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за 9 місяців 2018 року“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Крагель В.В., член виконкому міської ради, який запитав про реальний 

стан виконання програм. У зв’язку з тим, що члени виконавчого комітету міської 

ради  не ознайомлені  з ними, то відсутня можливість оцінити стан виконання 

Плану за 9 місяців поточного року, саме на підставі виконання самих програм. 

          Кочур Л.В., керуючий   виконкому  міської ради,  зазначила, що відповідно  

Статті 27 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ виконавчий 

комітет готує проекти програм та звітів для місцевої ради. Стан виконання 

програм розглядається на сесії міської ради, аналогічно як і звіт про виконання 

бюджету, вносяться зміни до показників бюджету і стану виконання Плану про 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської обʼєднаної 

територіальної громади. 



Солдатова І.В.   зазначила,   що    на  01 жовтня 2018 року  стан   виконання  

Плану становить 60% відсотків. Тільки після бюджетного року депутати 

заслухають стан  виконання програм, яких налічується 45. Також зауважила, що 

у проекті рішення вона звертає увагу на проблеми, які потребують вирішення.  

         Бугайов В.М., член виконкому  міської ради, поцікавився   виникненням 

щоквартальної звітності плану. 

Шикеринець І.С. , заступник міського голови виконкому міської ради, який 

сказав, що при затвердженні минулорічного плану депутатами міської ради 

прийнято рішення про щоквартальне звітування  про виконання Плану.  

         Солдатова І.В. зауважила, що звітування по місцевих програмах 

передбачено по закінченню року. 

Крагель В.В. сказав, що для прийняття об’єктивного рішення необхідно 

звітуватися окремо по кожній  із програм, запросивши ініціаторів та виконавців. 

         Чайка Т.Г. зачитала   рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 338 „Про затвердження 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“, яким затверджено План соціально-

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік (далі-План). Виконкому міської ради необхідно забезпечити 

виконання заходів, передбачених Планом, і проводити щоквартальне звітування 

про виконання цих заходів. 

          Шикеринець І.С. зазначив, що члени виконкому міської ради можуть дати 

рекомендацію про прискорення виконання певних заходів таких програм. 

Наприклад, у разі низького відсотку виконання будь-якого напряму  програми  

звернути  увагу на освоєння  коштів до кінця року для реалізації заходів 

відповідної програми. 

         Кочур Л.В., керуючий   виконкому  міської ради, зазначила, що відповідно  

до підпункту 1 частини 1 статті 27  Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні“ (далі-Закон) повноваження у сфері соціально-

економічного і культурного розвитку, планування та обліку належать до відання 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. До власних повноважень 

виконавчого комітету належать підготовка програм соціально-економічного та 

культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань 

самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; 

подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм. Структурні 

підрозділі виконавчого комітету міської ради готують звітність саме відповідно 

до вищезазначених положень Закону. 

        Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 2 статті 52 цього ж Закону 

виконавчий комітет ради попередньо розглядає проекти місцевих програм 

соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших 

питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на 

розгляд відповідної ради. Саме зараз   і  розглядається проект рішення про хід 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за 9 місяців цього року. 



          Рябоконь О.П., зазначив, що виконання або освоєння програм перебувають 

на контролі у профільних комісіях  міської ради, по яких звітування відбувається 

по завершенню бюджетного року. 

          Бугайов В.М., член виконкому  міської ради, запропонував на наступне 

засідання виконкому винести на розгляд питання виконання усіх програм. 

          Рябоконь О.П. запитав про періодичність звітування по програмах 

відповідно до чинного законодавства, їх контроль. 

Кочур Л.В., керуючий виконкому міської ради, яка пояснила, що 

звітування по програмах відбувається один раз у рік, контроль за їх виконанням 

визначено безпосередньо у рішеннях, це постійні  депутатські комісії, 

заступники міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.   

Також  наголосила, що відповідно до  статті 19 Конституції України ніхто 

не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ми 

діємо в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Саме тому і зумовлений розгляд цього питання,  і ми 

розглядаємо схвалення проекту рішення перед подачею його на розгляд сесії. 

          Бугайов В.М. зазначив, що у звіті відсутній розділ ,,Екологія“. 

Солдатова І.В. сказала, що розділ ,,Екологія“. Доопрацьований і міститься 

у згальній інформації. Коротко проінформувала, що екологічна ситуація на 

території об’єднаної територіальної громади характеризується стабільним рівнем 

техногенного навантаження, що визначається стабільністю в економіці громади  

та вдосконаленням механізмів регулювання в галузі охорони довкілля. 

            Рябоконь О.П. зобов’язав Вараву М.В. відобразити в інформації дійсний 

стан справ по полігону твердих побутових відходів (що зроблено за 9 місяців 

цього року). Він зазначив, що проведена колосальна робота по  реконструкції 

існуючого сміттєзвалища   під    полігон  твердих побутових відходів. У 2018 

році  виділено 7 млн.грн. з бюджету ОТГ та 11 млн.грн. з обласного бюджету. 

 

До засідання приєдналася Клітко Н.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Бартошак В.А., 

Снаговський О.О. 

 

Снаговський О.О. залишив засідання. 

 

          Рябоконь О.П. запропонував  на наступний виконком розглянути питання 

щодо виконання тих програм, які потребують  цього. Наприклад, начальник 

відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради Євгеній 

Стадник прозвітується по напрямку „Екологія“. Необхідно попередити 

виконавців програм, які будуть звітуватися на черговому виконкомі про стан 

фінансування та виконання програм. 

           Чайка Т.Г. внесла пропозицію  прийняти рішення, доповнивши  

інформацію про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за 9 місяців 

2018 року розділом ,,Екологія“. 



 

Варава М.В. залишив засідання. 

 

          Міський голова Рябоконь О.П. зобов’язав Солдатову І.В. провести 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з підприємствами, які зареєстровані за 

поза межами громади, але здійснюють діяльність на території Пирятинської ОТГ 

щодо сплати  податку  на доходи з фізичних осіб  за працівників, які працюють 

на підприємстві до бюджету Пирятинської ОТГ. Також запропонував прийняти 

рішення з врахуванням обговорення. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 363 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про взяття гр.Ігнатишина В.В.   на   квартирний   облік при 

виконкомі міської ради. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель 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. 

 

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 № 364 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,   начальника     відділу     містобудування,    архітектури та  



житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про зняття дітей-сиріт Ніколаєвої А.С. та  Квітко В.О. із 

квартирного обліку при виконкомі міської ради. 

 

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“ (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 № 365 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.Спартака, 35 в м.Пирятин. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 366 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,   начальника   відділу     містобудування,    архітектури   та  



житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси житлового будинку та земельних 

ділянок гр.Шевчук Л.С. по вул.Шевченка в с.Могилівщина Пирятинського 

району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Кочур Л.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 367 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника     відділу    містобудування,     архітектури    та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу гр.Кудрявцевій В.В.   будівельного  паспорта  

забудови земельної ділянки в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 368 додається). 

 

 

 



12. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,     начальника    відділу   містобудування,    архітектури    та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування    адреси    нежитлової     будівлі       

громадян Кучерявого А.А., Пономаренко Л.М. та земельної ділянки по 

вул.Сумська, 2Б  в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

      У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував відкласти  розгляд 

цього питання на інше засідання виконкому у зв’язку з уточненням власників по 

земельних ділянках, сплати оренди, запросивши Кучерявого А.А. для надання 

необхідних пояснень. 

 

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. Зобов’язати начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.   

подати на розгляд виконавчого комітету проект рішення після доопрацювання. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,    начальника     відділу   містобудування,   архітектури   та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси об’єкта водного господарства по 

вул.Степова  в с.Олександрівка Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Румянцев О.В., 

Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 369 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,    начальника     відділу     містобудування,    архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про наслідки процедури перебування на обліку безхазяйних 

житлових будинків. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Чайка Т.Г. зазначила, що рішенням сесії  було передбачено демонтаж 

демонтажу аварійних та непридатних для проживання житлових будинків із 

господарськими будівлями і спорудами за адресами: вул.Суворова, 33, 

вул.Київська, 131, вул.Цибаня, 8, що перебувають у власності Пирятинської 

міської ради. 

           Крагель В.В. сказав, що з метою господарського відношення до майна 

необхідно працівникам КП „Каштан“ розібрати  будівлю,  облікувати будівельні 

матеріали, які виникнуть в процесі розборки, і використати їх на поновлення 

матеріально-технічної бази громади.   

         В     обговоренні    питання   взяли    участь   Кочур Л.В.,   Бугайов В.М., 

Шикеринець І.С. 

У   підсумку   обговорення  Рябоконь О.П. запропонував перенести розгляд  

цього питання на інше засідання виконкому, у зв’язку з не  підготовкою питання 

спеціалістами відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради. У рішенні повинно бути зазначено 

конкретно завдання чи заходи, які потребують виконання з конкретними 

термінами  та виконавцями. 

 

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. Зобов’язати начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І.   подати на 

розгляд виконавчого комітету проект рішення після доопрацювання. 

 

 



15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт 

проїзної частини автомобільної дороги по пров.Хорольський в м.Пирятин 

Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. запитав  щодо включення до проекту велосипедної розмітки. 

Зергані М.І. сказала, що велодоріжка не входить до проекту, тільки 

капітальний ремонт проїзної частини автомобільної дороги шириною 6 м. 

Велосипедну розмітку можуть виконати представники комунального 

підприємства „Каштан“. 

Крагель В.В. наполягав все ж таки на  велосипедній  розмітці та виділення 

хоча б з однієї сторони  велосипедної смуги для руху  велосипедистів. 

Бугайов В.М. зазначив, що на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху 

при виконкомі міської ради прийнято рішення про недоцільність виділення 

коштів на весь проект, а виділення  коштів для фінансування робіт  окремих 

ділянок.  

Зергані М.І. уточнила, що  вищезгадана  комісія  рекомендувала 

затвердити проект, але виконувати його як поточний ремонт по факту виявлення 

ям. Проте затверджується проект у зв’язку з тим, що вартість робіт по деяких 

ділянках, які підлягатимуть ремонту, можуть перевищувати 200 тис.грн. 

 

  До засідання приєднався Варава М.В. 

 

      Бугайов В.М. запропонував відхилити проект рішення, повернутися до 

його розгляду на початку 2019 року (березень-квітень). 

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

          Рябоконь О.П. сказав, що це питання необхідно повторно детально  

вивчити, остаточно вирішити його реалізацію з відповідними конструктивними 

пропозиціями. Тому запропонував зняти питання з розгляду. Члени виконкому 

підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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.   подати на 

розгляд виконавчого комітету проект рішення після доопрацювання. 



 

16. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,  начальника    відділу     містобудування,    архітектури    та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої 

розмітки на вулицях м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Крагель В.В. зауважив, що більш складним і неупорядкованим є 

паркування автомобілів у центральній частині міста по вулицях Соборна та  

Січових Стрільців. Тому доречно комісії вивчити питання облаштування 

парковочних місць. Потрібно одночасно наносити розмітку та вирішувати 

питання облаштування парковок. Запропонував виключити пункт 8 проекту 

рішення щодо поновлення  дорожньої розмітки на пішохідному переході по 

вул.Єлени та встановити попереджувальний дорожній знак 1.11 „Пагорб“ та 

заборонний дорожній знак 3.29 „Обмеження максимальної швидкості“ (20 км) по                      

вул.Єлени, а також встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з 

обох боків пішохідного переходу. 

         Клітко Н.В. сказала, що пункт 2 проекту рішення теж виключити, так у 

цьому році вже не планується робити розмітки.  

Варава М.В. зазначив, що на комісії з безпеки дорожнього руху при 

виконкомі міської ради запропоновано розглянуто питання облаштування 

кармана напроти Пирятинського ліцею. Також вніс пропозицію виключити 

пункт 5 з проекту рішення, а саме нанесення дорожньої розмітки 1.14.3 

„Нерегульований пішохідний перехід з підвищеною вірогідністю виникнення 

дорожньо-транспортних пригод“, встановити попереджувальний дорожній знак 

1.32 „Пішохідний перехід“  та  інформаційно-вказівний  дорожній знак 5.35.1 

„Пішохідний перехід“ по вул.Визволення.   

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С. 

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

врахуванням обговорення. Члени виконкому підтримали таку пропозицію. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 з 

врахуванням обговорення (рішення № 370 додається). 

 

 

 



17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,     начальника     відділу     містобудування,   архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу ТОВ „АТБ-інвест“ містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки на реконструкцію торгівельного центру по 

вул.Сумська, 1а в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав щодо орієнтованої вартості будівництва об’єкта.  

Бугайов В.М. запропонував доопрацювати проект та  подати конкретні 

пропозиції по облаштуванню прилеглої території.   

Шавловський О.А., керуючий магазином „АТБ“, зазначив, що всі 

зауваження та пропозиції будуть  розглянуті керівництвом підприємства.   

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Кочур Л.В., Варава М.В.  

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував повторно розглянути  

питання  на наступному виконкомі з урахуванням рекомендацій членів 

виконкому міської ради, висловлених  представнику ТОВ „АТБ-інвест“, а саме: 

доопрацювати містобудівний розрахунок, поданий до виконавчого комітету, в 

частині покращення благоустрою прилеглої до об’єкта території (озеленення, 

облаштування зони відпочинку з встановленням лавочок, дитячого майданчика 

та ін.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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.   подати на 

розгляд виконавчого комітету проект рішення після доопрацювання  ТОВ „АТБ-

інвест“. 

 

19. 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. 

 

Бартошак  В.А та Крагель В.В.. залишили засідання. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

          Голова наглядової   ради  ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ Побочій В.Г. та 

консультант з  юридичних питань  ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ Педяш С.І. 

коротко  ознайомили з фінансовим станом  підприємства.  

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

Клітко Н.В., Шикеринець І.С. 

Члени виконкому наголосили на необхідності добропорядних стосунків та 

чесності у вирішенні питання (встановлено тимчасову споруду, а потів 

направлено заву до ЦНАПу щодо оформлення необхідних документів для 

введення її в експлуатацію). 

Членами виконкому міської ради запропоновано  керівництву 

підприємства надати пропозиції щодо розміщення спортивного чи дитячого 

майданчика на частині території, прилеглій до багатоповерхівок, або повернути 

у власність громаді земельну ділянку, яка не використовується.   Увагу 

власників ПрАТ „Пирятинське АТП 15343“ було акцентовано на цільовому та 

ефективному використанні земельної ділянки, яка належить  підприємству на 

праві постійного користування саме для здійснення автотранспортних послуг та 

перевезення пасажирів. 

 

19.СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І.,    начальника     відділу     містобудування,    архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про обмеження розміщення рекламних засобів по центральних 

вулицях у м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Шикеринець І.С., Румянцев  О.В. 

Рябоконь О.П., міський голова,  зазначив, що такий вид зовнішньої 

реклами має безліч переваг і може стати хорошим елементом благоустрою 

Пирятина. А головне: їх можна використовувати з метою  популяризації 

дошкільних та позашкільних закладів освіти, ЦНАПу, надання муніципальних 

послуг.  

Пропозицію міського голови підтримали члени виконкому та 

рекомендували відділу містобудування, архітектури та ЖКГ виконкому міської 

ради (Зергані М.І.) напрацювати відповідні пропозиції щодо розміщення 

рекламних засобів по центральних вулицях у м.Пирятин.  

 

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 


