
  
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
27.12.2018                            № 37 
 

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 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Маслак 
Румянцев 

В.В. 
О.О. 
Н.В. 
Л.В 
В.О. 
О.В. 

Тарасовський 
Чайка 
Чепур 

І.М. 
Т.Г. 
О.О. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: керуючий магазином „ АТБ“ Шавловський О.А., Щербина І.О. 
 
Порядок  денний: 
 

1.  Про затвердження Схеми санітарного очищення Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади Полтавської області. 

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

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

 
         3. Про надання дозволу гр. Щербині І.О. на реконструкцію частини 
приміщень ЦРА № 85 по вул.Соборна, 47 під офісне приміщення. 
 



4. Про переоформлення дозволу на розміщення рекламного засобу по вул.  
Сумська  в м.Пирятин ТОВ „НВФ „Лідвер“. 
 
            5. Про координаційну раду з питань сім’ ї, дітей, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ ї та протидії торгівлі 
людьми при виконкомі міської ради. 
          
          6. Про cтворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі, при міському центрі соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді. 
 
        Міський голова Рябоконь О.П. запропонував   розпочати   засідання   
виконкому і розглянути 6 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
1. СЛУХАЛИ: 
      Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження Схеми санітарного очищення Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади Полтавської області. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          Бугайов В.М. запитав щодо вартості самої Схеми та річного обсягу ТПВ по  
місту. Чи передбачається  нова технологія збору ТПВ? 
         Зергані М.І. відповіла, що вартість Схеми - 140 тис.грн., передбачено 
комплексний підхід до вирішення проблеми поводження з ТПВ. 
         Варава М.В. відповів щодо збору ТПВ - близько 30 тис.куб.м. по місту. 
         Румянцев  О.В. зазначив, що Схема санітарного очищення Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади Полтавської області потрібна  і є 
Стратегією у поводженні з твердими побутовими відходами.  

Бугайов В.М. запропонував доповнити рішення виконкому міської ради в 
частині інформування населення щодо розробки Схеми.  

Рябоконь О.П. зобов’язав начальника відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І 
підготувати інформаційні матеріали по Схемі та забезпечити  інформування 
жителів  Пирятинської міської ОТГ,  розмістивши  їх на офіційному веб-сайті 
Пирятинської міської ради та друкованих ЗМІ. 

В  обговоренні  питання взяли участь Шикеринець І.С., Маслак  В.О., 
Кочур Л.В. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 
урахуванням доповнень (рішення № 422 додається). 

 
2. 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: 

Шавловський О.А., керуючий магазином „АТБ“, який зазначив, що 
доопрацьовано містобудівний розрахунок, поданий до виконавчого комітету 
міської ради попередньо, в частині покращення благоустрою прилеглої до 
об’єкта території (освітлення, озеленення, зони відпочинку із встановленням 
лавочок та ін.). У разі позитивного прийняття рішення роботи по реконструкції  
торговельного центру розпочнуться  протягом березня-квітня 2019 року і 
триватимуть  близько 3 місяців. 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Варава М.В., 
Бугайов В.М. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 
(рішення № 423 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання   дозволу   гр. Щербині І.О. на реконструкцію частини приміщень ЦРА 
№ 85 по вул.Соборна, 47 під офісне приміщення. 

 



ВИСТУПИЛИ: 
Щербина І.О. сказав, що це буде центр з надання послуг. Доступ до нього 

здійснюватиметься з центральної сторони, вхід буде облаштований тротуарною 
плиткою,  домовленості є з сусіднім власником торгового об’єкта. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 
(рішення № 424 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка переоформлення 
дозволу     на     розміщення     рекламного     засобу   по вул. Сумська   в 
м.Пирятин ТОВ „НВФ „Лідвер“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 425 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру сім’ ї, дітей та 
молоді, яка проінформувала про координаційну раду з питань сім’ ї, дітей, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ ї та 
протидії торгівлі людьми при виконкомі міської ради. 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
Рябоконь О.П. запропонував долучитися до роботи  Координаційної ради 

члену виконкому міської ради Клітко Н.В. 
В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Чайка Т.Г., 

Шикеринець І.С. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення з 

врахуванням доповнень. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ ї, дітей та 
молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 426 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру сім’ ї, дітей та 
молоді, яка проінформувала про cтворення мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі, при міському центрі соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ ї, дітей та 
молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 427 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 
 


