
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

05.12.2018                            № 34 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак Р.М. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Кочур 

Маслак 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Л.В. 

В.О. 

Румянцев 

Снаговський 

Чайка 

Чепур 

О.В.  

О.О. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний бухгалтер КП 

„Каштан“ Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В.; 

директор     комунального     підприємства „Готель „Пирятин“ 

Фисун В.Ю., головний економіст Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд Гавриленко Н.В.; директор КП „Пирятинський 

міський водоканал“ Дубров М.Я., головний бухгалтер КП 

„Пирятинський міський водоканал“ Габрієлян С.Ю.; директор 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ 

Соколовська Л.С., регіональний представник ТОВ „Наше тепло“ 

Бойко Г.Ю.,    директор      ДП „Пирятинтеплопостачання“ 

Барабаш Ю.М., Кучерявий А.А. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про    розгляд     квартального   звіту  про виконання бюджету міської   

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf


об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року. 

 

2. Про      визнання      доцільним         призначення         Пирятинського  

психоневрологічного будинку-інтернату, в особі директора, опікуном над 

недієздатним Савенковим А.А. 

 

3. Про     доцільність     поселення      гр. Павлика А.К.    до    відділення  

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинського району. 

  

4. Про   надання     матеріальної     допомоги   гр. Дорошенку О.А.     на  

поховання. 

 

5. Про встановлення ФОП Трусовій В.І. режиму роботи відділів в  

магазині ,,Продукти“ за адресами: вул.Цибаня, 72 а та вул.Цибаня, 72 в  

м.Пирятин. 

 

6. Про надання тимчасового дозволу ДП „Пирятинське лісове 

господарство“ на  розміщення  транспортних засобів для торгівлі  новорічними 

ялинками. 

 

7. Про безоплатну передачу квартири № 61 по вул.Полтавська, 10 в  

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Нікітюк А.І., Нікітюк А.В. та 

Нікітюк А.Ю. 

 

8. Про безоплатну передачу квартири № 15 по вул. Полтавська, 4 в 

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Педяш Т.М., Педяш М.С., 

Педяш О.О. 

 

9. Про переоформлення житлово-правових документів на квартиру № 26 

по вул.Полтавська, 7 в м.Пирятин. 

 
10. Про безоплатну передачу квартири № 2 по вул. Європейська, 80 в 

м.Пирятин   у  спільну часткову власність громадян: Щур Н.В., Юшко Д.В., 

Юшко Я.С., Щур В.О. 

 

11.  Про  затвердження   проектно-кошторисної документації „Капітальний  

ремонт покрівлі Центру дитячої та юнацької творчості за адресою вул. Пушкіна, 

33 в м.Пирятин Полтавської області. Коригування.“. 

 

12. Про  надання  гр.Клименку А.В. квартири № 45 по вул.Полтавська, 5 в  

м.Пирятин. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf


13. Про      коригування     встановленого      тарифу    ДП „Пирятинтепло- 

постачання“ на послугу з централізованого опалення для населення. 

 

14. Про    встановлення    тарифів      ТОВ „Наше тепло“ на виробництво та  

постачання теплової енергії на 2018 рік для адміністративної будівлі за адресою:  

Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Соборна,42. 

 

15.  Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Успенська, 55 в  

м.Пирятин. 

 

16. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул. Успенська, 56 в  

м.Пирятин. 

 

17. Про        нумерацію       квартири     у    житловому     будинку по вул.Зої  

Космодем’янської, 2 в м.Пирятин. 

 

18. Про    нумерацію  квартири  у  житловому будинку по  вул. Гоголя, 11 в  

м.Пирятин. 

 

19. Про    внесення   змін   та   доповнень до рішення виконавчого комітету  

Пирятинської міської ради від 31.05.2018 №144 „Про нумерацію квартири у 

житловому будинку № 4 А та земельної ділянки по вул. Успенська в   м. 

Пирятин“. 

 

20. Про   впорядкування  адреси  житлового  будинку та земельної ділянки            

гр. Скочко Олени Валеріївни у с.Калинів Міст Пирятинського району. 

 

21. Про   впорядкування    адреси  житлового  будинку гр. Осьмак М.М. по 

вул.Загородня,8 в м.Пирятин. 

 

22. Про      присвоєння     адреси   житловому   будинку  гр. Бондарчук Н.Г.                              

в с.Олександрівка Пирятинського району. 

 

23.  Про      присвоєння    адреси     земельній     ділянці    у   с.Калинів Міст   

Пирятинського району. 

 

24. Про     впорядкування       адреси      нежитлової     будівлі        громадян 

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

м.Пирятин. 

 

25. Про       затвердження     робочого  проекту „Реконструкція водогону по  

вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

26.  Про     затвердження   робочого   проекту    „Будівництво   спортивного  

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf


майданчика зі штучним покриттям по вул.Визволення, 2а в м.Пирятин 

Полтавської області. Коригування“. 

 

27. Про план роботи виконавчого комітету міської ради на 2019 рік. 

 

28. Про     виконання      фінансового     плану   та   господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2018 

року.  

 

29. Про    виконання     фінансового     плану    та   господарську  діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2018 року.  

 

30. Про    виконання      фінансового   плану    та    господарську  діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2018 року.  

 

31. Про   виконання    фінансового     плану   та   господарську     діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 

2018 року.  

 

32. Про      виконання       фінансового    плану  та   господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2018 року. 

 

33. Про  облаштування  кругового  руху  на перехресті вулиць  Визволення  

Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин. 

 

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і розглянути 33 питання порядку денного.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

  

1.СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,     начальника    фінансового    управління    міської   ради,  яка  

проінформувала про   розгляд     квартального   звіту  про виконання бюджету 

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

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 

неодноразово порушував питання щодо придбання засобів контролю за 

поточним ремонтом доріг. Чи придбано це обладнання? 

         Варава М.В., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, пояснив, що у липні цього року прийнято рішення виконавчого 

комітету про здійснення фотофіксації поточного ремонту проїзних частин 

вулиць населених пунктів Пирятинської ОТГ, яким доручено йому  спільно з 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%202.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0.pdf


комісією з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.) розглянути питання 

придбання засобів візуальної фіксації (навігаційний прилад, фотоапарат, 

вимірювальний пристрій) проведених ремонтних робіт вулиць. населених 

пунктів Пирятинської ОТГ. На комісії це питання розглянуто і кошти на 

придбання вищезазначених приладів будуть передбачені у бюджеті на 2019 рік. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Снаговський О.О.    

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

цілому.  

 

Снаговський О.О. та Шикеринець І.С. залишили засідання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 373 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,     яка    проінформувала   про     визнання доцільним призначення 

Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату, в особі директора, 

опікуном над недієздатним Савенковим А.А. 

 

До засідання приєдналися Снаговський О.О. та Шикеринець І.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Снаговський О.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 274 додається). 

 



3. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської         

ради,   яка  проінформувала   про     доцільність     поселення      гр. Павлика А.К.    

до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Пирятинського району. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

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“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 275 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської         

ради,     яка     проінформувала       про       надання     матеріальної    допомоги   

гр. Дорошенку О.А. на поховання. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Бугайов В.М. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 276 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.В.,   провідного спеціаліста   відділу   економічного   аналізу  та   



розвитку управління економіки виконкому міської ради, який проінформував 

про встановлення ФОП Трусовій В.І. режиму роботи відділів в  магазині 

,,Продукти“ за адресами: вул.Цибаня, 72 а та вул.Цибаня, 72 в  м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Кальницький О.О. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Крагля Є.В. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 377 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Крагля Є.В.,   провідного спеціаліста   відділу   економічного   аналізу  та   

розвитку управління економіки виконкому міської ради, який проінформував 

про надання тимчасового дозволу ДП „Пирятинське лісове господарство“ на  

розміщення  транспортних засобів для торгівлі  новорічними ялинками. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.О., Чепур О.О. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Крагля Є.В. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 378 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну передачу квартири 



№ 61 по вул.Полтавська, 10 в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 

Нікітюк А.І., Нікітюк А.В. та Нікітюк А.Ю. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Гудзь В.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   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради Ільченка Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 381 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну передачу квартири 

№ 15 по вул. Полтавська, 4 в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 

Педяш Т.М., Педяш М.С., Педяш О.О. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., 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   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради Ільченка Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 382 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про переоформлення житлово-

правових документів на квартиру № 26 по вул.Полтавська, 7 в м.Пирятин. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., 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   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради Ільченка Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 383 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну передачу квартири 

№ 2 по вул. Європейська, 80 в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 

Щур Н.В., Юшко Д.В., Юшко Я.С., Щур В.О. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.О., 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   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради Ільченка Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 384 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про затвердження проектно-

кошторисної документації „Капітальний ремонт покрівлі Центру дитячої та 

юнацької творчості за адресою вул. Пушкіна, 33 в м.Пирятин Полтавської 

області. Коригування.“. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 

на стадії розробки проектів засновнику треба детальніше та прискіпливіше 

дивитися за ними, щоб у процесі роботи не виникало додаткових питань.  

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Кальницький 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   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради Ільченка Т.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 385 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

коригування    встановленого     тарифу    ДП „Пирятинтеплопостачання“ на 

послугу з централізованого опалення для населення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гудзь В.В., член виконкому міської ради, зазначив, що є два варіанти: 

залишити проект рішення без змін або встановити тариф з 01.01.2019 року. 

Кращий варіант   залишити  є   проект   рішення   без    змін, а  ДП „Пирятин-

теплопостачання“, в свою чергу,  звернутися з листом до управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації щодо зміни тарифу до 01.01.2019 для 

відповідного перерахунку населенню субсидії. 

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

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 379 додається). 

 



13. СЛУХАЛИ: 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

встановлення тарифів ТОВ „Наше тепло“ на виробництво та постачання теплової 

енергії  на   2018 рік для адміністративної будівлі за адресою:  Полтавська обл., 

м. Пирятин, вул. Соборна,42. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який запитав щодо практики застосування 

тарифів по окремих об’єктах на території міста, зокрема, по ЦРЛ.  

Шикеринець І.С., заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому     міської    ради, зазначив, що практика така існує по ПП „Хазар-

2007“. 

          Бойко Г.Ю., регіональний  представник ТОВ „Наше тепло“, який сказав, 

що підприємство працює згідно з вимогами чинного законодавства. Тариф на 

теплову енергію на опалювальний період 2018-2019 років для Пирятинської 

центральної районної лікарні залишається без змін. 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 

на комісії він був проти встановлення тарифу, так як не  було чіткої структури 

тарифу. Також запитав,  як формуються  відносини між надавачем та 

замовником послуг. 

 Бойко Г.Ю. пояснив, що визначено розрахунок тарифу відповідно до 

постанови НКРЕУкраїни та рекомендацій; відносини із замовником формуються 

в правовому полі. 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.О., Гудзь В.В. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 380 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про надання гр.Клименку А.В. квартири № 45 по 

вул.Полтавська, 5 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Румянцев О.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зазначив, що квартиру необхідно 

привести в належний стан  за участю працівників КП ,,Каштан“ та 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 № 386 додається). 

 

15. 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, 55 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., 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 № 387 додається). 

 

16. 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, 56 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., 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 № 388 додається). 

 

17. 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.Зої Космодем’янської, 2 в м.Пирятин. 

 

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“ (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 № 389 додається). 

 

18. 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. Гоголя, 

11 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Кальницький 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 № 390 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради від 31.05.2018 № 144 „Про нумерацію 

квартири у житловому будинку № 4 А та земельної ділянки по вул. Успенська в   

м. Пирятин“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., 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 № 391 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси житлового будинку та земельної 

ділянки    гр. Скочко Олени Валеріївни у с.Калинів Міст Пирятинського району. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.О., 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 № 392 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала   про   впорядкування      адреси     житлового    будинку 

гр.Осьмак М.М. по вул.Загородня,8 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Гудзь В.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 № 393 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала     про         присвоєння        адреси      житловому            будинку  

гр. Бондарчук Н.Г.  в с.Олександрівка Пирятинського району. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BA%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%202%20(1).pdf


ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., 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 № 394 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння    адреси     земельній   ділянці    у с.Калинів 

Міст  Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бабак Р.М. повідомив, що  власниками не приведено в належний 

санітарний стан земельну ділянку.  

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

Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував перенести  розгляд 

цього питання на наступне засідання виконкому після доопрацювання та  

приведення земельної ділянки її власниками в належний санітарний стан. 

 

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.   

подати на розгляд виконавчого комітету проект рішення після доопрацювання. 

 

24. 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: 

Кучерявий А.А. пояснив розмежування земельних ділянок з метою їх 

поділу на дві окремі частини, присвоєння їм кадастрових номерів  та 

впорядкування адресного господарства міста відповідно до чинного 

законодавства. На земельній ділянці знаходяться два об’єкти, що належать 

різним власникам. 

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“ (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 № 395 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала     про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 

водогону по вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин Полтавської 

області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. сказав, що  потрібно  провести укладання центральної лінії 

водопостачання, зробити колодязі, відводи для майбутньої врізки та 

підключення в подальшому окремо по дворах, за бажанням самих жителів. 

Варава М.В., заступник  міського голови  з питань діяльності виконкому 

міської ради, зазначив, що перед розглядом цього питання було проведено 

сходку із жителями  вулиці та анкетування (із 80 дворів – близько 70 надана 

згода власників). Усі роботи узгоджено з  відповідними службами з виїздом на 

місце. Також поінформував, що згідно з вимогами чинного законодавства облік 

води повинен здійснюватися перед двором споживача. 

 

Снаговський О.О. залишив засідання. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%20-%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6_%D0%B1%D1%83%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20(1).pdf


 

Дубров М.Я., директор КП „Пирятинський міський водоканал“, сказав, що 

всі дозволи погоджені та отримані.  

Варава М.В., заступник  міського голови  з питань діяльності виконкому 

міської ради, наголосив, що при проведенні земляних робіт представник газової 

служби буде присутній в обов’язковому  порядку. 

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Гудзь В.В. та  

Румянцев О.В. 

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 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 № 396 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала     про   затвердження   робочого  проекту  „Будівництво  

спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.Визволення, 2а в 

м.Пирятин Полтавської області. Коригування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Кальницький О.О. зазначив, що металева огорожа майданчика повинна має 

бути міцнішою, ніж на інших майданчиках, які облаштовані у місті. 

         Варава М.В., заступник міського голови  з питань діяльності виконкому   

міської ради,  сказав, що перед початком робіт відбулася зустріч  з підрядником, 

обстежено спортивний майданчик  Опорного закладу 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6,  і визначено  яку саме 

потрібно встановити  металеву сітку на цьому майданчику. 

         Рябоконь О.П.   зазначив,   що   перед  будівництвом   обстежено не  тільки   

майданчик Опорного закладу, а ще і майданчик Філії Пирятинського ліцею  

(колишня школа № 1). Метою відвідування є довговічність  та універсальність 

конструкції. Огорожа повинна бути міцною та універсальною. Натянута сітка 

перед основною огорожею дасть можливість  зменшити  силу удару м’яча та  

уникнути її пошкодження.  

  

 До засідання приєдналися Снаговський О.О.  



 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.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 № 397 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про план роботи виконавчого комітету міської ради на 2019 рік. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 398 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про   

виконання    фінансового    плану   та   господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2018 

року.  

 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0.pdf


ВИСТУПИЛИ: 

Про  виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2018 року 

прозвітувала директор комунального підприємства роздрібної торгівці „Райдуга“ 

Соколовська Л.С. 

 

Гудзь В.В. та Варава М.В. залишили засідання. 

 

Бугайов В.М. запропонував контроль за виконанням рішення  покласти на  

Шикеринця І.С. відповідно до функціональних повноважень, а не на Вараву 

М.В. 

Шикеринець І.С. погодився контролювати фінансову діяльність 

підприємства. 

 В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Румянцев О.О. та 

Кочур Л.В. 

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

врахуванням обговорення. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням пропозиції (рішення № 399 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Румянцев О.В. запропонував розглядати  звітність один раз на рік, а не 

щоквартально. 

Шикеринець І.С. зазначив, що  контролювати та відстежувати фінансовий 

стан підприємства, робити його аналіз  краще  щоквартально. 

Бугайов В.М. наголосив, що неодноразово порушувалося питання про 

рекламу готелю. 

Фисун В.Ю. проінформувала, що з метою рекламування готелю створено 

сайт.  

Бугайов В.М. запитав щодо оренди підвального  приміщення. 



Фисун В.Ю. пояснила, що  питання вивчалося, обраховано приблизний 

кошторис виконання робіт по його ремонту. 

Рябоконь О.П. зазначив, що до міської ради  інвестор  з приводу оренди 

підвального приміщення не звертався.  

 

До засідання приєднався Варава М.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Кочур Л.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 головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.   

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 400 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. зазначив, що на попередньому засіданні виконавчого 

протокольним дорученням  зобов’язано керівництво підприємства заключити 

додаткову угоду з ТОВ „Пирятинський сирзавод“ на перевищення стоків від 

нормативних. Також зобов’язано Вараву М.В. створити робочу групу по 

вивченню  питання діяльності очисних, стану споруд  із залученням спеціалістів 

виконавчого комітету міської ради. 

Гавриленко Н.В.  сказала, що за результатами  комісії заключено 

додаткову угоду з ТОВ „Пирятинський сирзавод“ по перевищенню нормативів 

по стоках, яка вступила в дію з 01.12.2018. Стоки  заводу на даний час в нормі. 

Рябоконь О.П.  поінформував, що завод не заперечував проти додаткової 

угоди і сплачуватиме відповідно до умов цієї угоди.  Додаткові кошти, які  

будуть  отримані протягом трьох років у розмірі близько 6000000 грн., 

направлятимуться на розвиток підприємства, здійснюватиметься раціональне та 

ефективне використання цих коштів. 



         Міський голова Олексій Рябоконь запропонував членам виконкому міської 

ради разом з комісією виїхати на підприємство, вивчити питання діяльності 

очисних споруд.   

         В  процесі обговорення  членами виконкому міської ради запропоновано 

створити робочу групу для вивчення питання приймання до системи 

централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним 

транспортом, та визначити доцільність, місце і термін побудови зливної станції. 

Комунальному підприємству рекомендовано взяти   участь   у  конкурсі по 

визначенню надавача послуг з вивезення рідких побутових відходів на території 

Пирятинської ОТГ та подати розрахунки для встановлення тарифу на вивезення 

рідких побутових відходів.  

        В   обговоренні  питання   взяли  участь Шикеринець І.С., Варава М.В. та  

Клітко Н.В. 

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

врахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням доповнень (рішення № 401 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

      В обговоренні питання взяв участь Бугайов В.М. та  Шикеринець І.С. 

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

врахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 402 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за 9 місяців  2018 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Снаговський О.О. запитав про стан заключення договорів з населенням 

ОТГ щодо отримання послуги на вивіз сміття. 

 Ткаченко Н.В.,  економіст КП „Каштан“, сказала, що робота з 

юридичними та фізичними особами по заключенню договорів на вивезення 

твердих побутових відходів Пирятинської ОТГ  проводиться,  рівень заключення 

договорів становить до 43%. 

 

До засідання приєднався Гудзь В.В. 

 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Снаговський О.О., 

Кальницький О.О., Маслак В.О., Бугайов В.М., Клітко Н.В. 

         Міський голова Олексій Рябоконь зазначив, що підприємству потрібно 

постійно тримати парк контейнерів та майданчики для їх розміщення в 

належному санітарному та технічному стані, вчасно здійснювати вивіз твердих 

побутових відходів. Також довести рівень заключення договорів з фізичними 

особами до 60%. Постійно вживати заходи щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, матеріально-технічної бази. У підсумку 

обговорення запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 403 додається). 

 

 



33.СЛУХАЛИ: 

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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про облаштування кругового руху на перехресті вулиць  

Визволення Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, наголосив, що на засіданні необхідно 

прийняти рішення про  схвалення або відхилення електронної петиції щодо 

облаштування кругового руху на перехресті вулиць  Визволення Цибаня-

Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин. 

Членами виконкому міської рішення запропоновано схвалити рішення про 

облаштування кругового руху     на      перехресті   вулиць  Визволення-Цибаня-

Ярмаркова-Аврущенка в м.Пирятин.  

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

Шикеринець І.С., Варава М.В. та Румянцев  О.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  
 

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 № 404 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 

 

 


