
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
17.08.2018                            № 24 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук  
Бугайов 

Р.А. 
В.М. 

Клітко 
Козін 
Маслак 

Н.В. 
А.О. 
В.О. 

Снаговський 
Румянцев  

О.О. 
О.В. 

Тарасовський  
Чайка 

І.М.  
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
 

Запрошені: директор комунального підприємства „Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної 
ради Дядькова І.М., начальник фінансового управління 
райдержадміністрації Безушко Л.С. 

 
Порядок  денний: 
 
       1. Про    забезпечення   жителів  Пирятинської  міської  ради   послугами 
первинної медицини.  
 
      2. Про   розгляд      квартального     звіту про виконання бюджету міської 
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року. 

 
       3.  Про  схвалення   проекту   рішення  „Про  внесення  змін  до  бюджету   
міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“.  
 
      4. Про підсумки роботи пришкільних оздоровчих таборів. 

 



      5. Про надання матеріальної допомоги    гр. Любімовій Н.В. на поховання. 
 
     6. Про спеціалізовані служби цивільного захисту Пирятинської міської 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Полтавської області. 
         
      7. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати в будівництві на 
2018 рік. 
         
     8.  Про встановлення заборонних дорожніх знаків в с.Рівне. 
      
     9. Про надання тимчасового дозволу ФОП Куриленку  М.І. та ФОП 
Кудряшовій  Н.М. на розміщення дитячих розважальних атракціонів та 
нестаціонарних засобів для виїзної торгівлі  24.08.2018. 
       
     10. Про надання тимчасового дозволу     ФОП  Бондаренку  В.В. на 
розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 
      
     11.  Про надання тимчасового дозволу     ФОП  Назарок  О.М. на 
розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 
       
     12.  Про надання тимчасового дозволу     ФОП Шовкоплясу В.О. на 
розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі.   
         
      13. Про надання тимчасового дозволу ФОП Барабашу О.В. на розміщення 
автомобільного причіпу, обладнаного каво-машиною,  для здійснення  виїзної 
торгівлі.   
        
      14. Про надання тимчасового дозволу ФОП Чепуру О.О., ФОП 
Стародубцевій В.В., ФОП Бойко О.В. на розміщення нестаціонарних засобів,  
для здійснення  виїзної торгівлі  24.08.2018. 
         
      15. Про надання тимчасового дозволу ФОП Насткіній Є.М. на розміщення 
комплексу атракціонів на майдані  Незалежності. 
 
1. СЛУХАЛИ: 
         Андрейщук Р.А.,   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому, яка проінформувала про забезпечення   жителів  Пирятинської  
міської  ради   послугами первинної медицини. Зазначила, що перші кроки по 
створенню первинної ланки в громаді є: створено комунальне підприємство 
„Пирятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської міської ради та затверджено його Статут. Проте, на жаль, 
наступним кроком є ліцензування, а ліцензування прив’язане до конкретних 
приміщень, яких на даний час на балансі міської ради немає. Міністерство 
охорони здоров’я України робить акцент на достойній заробітній платі, якісних 
послугах та створенні відповідного сервісу та умов для вже створених 



комунальних підприємств. У липні розпочався важливий етап трансформації 
системи охорони здоров’я. Перші комунальні медичні заклади, які підписали 
договори з Національною службою здоров’я, почнуть отримувати 
фінансування за принципом ,,гроші йдуть за пацієнтом“. МОЗ України  
затвердив Порядок надання первинної медичної допомоги, який визначає 
список послуг  ПМД, вартість яких компенсуватиме держава через 
Національну Службу Здоров’я України (НСЗУ). Акценти слід робити і  
засновникам, і керівникам  цих закладів  на достойних заробітних платах  
лікарів,  наданні якісних медичних послуг для пацієнта, а  також створення 
сервісу та належних умов з відповідним  фінансуванням. Слід очікувати того, 
що запрацюють телефонні та онлайн-системи запису  на прийом, організація 
базових аналізів,  забезпечення невідкладної допомоги у вихідні дні. 
       Є певний стандарт надання медичних послуг, визначено пакет медичної 
допомоги, який оплачуються за відповідним тарифом. Послуги мають бути 
візитівкою закладу  охорони здоров’я. Існує відповідний перелік послуг: 
обстеження пацієнта, вакцинація, аналізи, діагностика лікування та інше. Все 
детально прописано в методиці та інформаційних дайджестах. Наявну 
інформацію використаємо для інформування нашого населення. Щодо 
реформування конкретної ланки, то ми знаємо, що створено  комунальне 
підприємство „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної ради, і керівник  цього закладу більш детально 
розповість про зміни в системі первинної допомоги на даному етапі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Дядькова І.М., директор комунального підприємства „Пирятинський 
центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради, 
повідомила, що з 01 серпня 2018 року створено комунальне підприємство 
,,Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“  Пирятинської 
районної ради шляхом реорганізації комунального закладу Центр первинної 
медичної допомоги. Затверджено передавальний акт балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів комунального закладу  і  Статут. 15 серпня 
2018 року підписано договір про медичне обслуговування населення за 
програмою медичних гарантій з Національною Службою Здоров’я України. 
Цей договір оприлюднено на сайті Служби. 
       На сьогодні МОЗ України  напрацьовує законодавчу базу. Медичні 
послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги, передбачені 
Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504. З 
метою  надання  якісної меддопомоги послуги  мають відповідати Табелю 
технічного оснащення. Оновлений Примірний табель матеріально-технічного 
оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які 
надають первинну медичну допомогу, значно коротший і відповідає реальним 
потребам нашого закладу. Необхідне технічне оснащення дозволить виконати 
Порядок надання ПМД. Зараз готується пакет документів для отримання 
ліцензії.   З метою надання якісних медичних послуг пацієнтам  звертається 
увага на матеріально-технічне оснащення закладу.  



Вона зазначила, що за 2015-2016 роки багато зроблено по сільським 
ФАПам, налагоджена співпраця  з сільськими головами   щодо фінансування 
медикаментів, виділення коштів на ремонти та  обладнання. Практична кожна 
сільська рада, де розташовані ФАПи виділила кошти по мірі своїх 
можливостей. Якщо врахувати, що останні 25-30 років медична галузь 
недофінансована в значних коштах, була в найгіршому стані, то можна 
впевнено сказати, що була зроблена достатньо велика робота щодо  утримання 
цих закладів. Стосовно Пирятинського  центру первинної медичної допомоги, 
то сказала, що розвитку немає, коштів на здійснення ремонтів будівель у 
кошторисі центру відсутні, додаткові  кошти на дані цілі отримували незначні. 
Для повноцінного функціонування центру потрібні значні капіталовкладення, 
тому держава покладає фінансування  та утримання закладів на територіальні 
громади, як міські, так і сільські. 
      Зараз лікарі розділені, допомога надається для дітей та дорослих окремо. Із 
впровадженням медичної реформи пацієнт сам обирає собі сімейного лікаря та 
підписує декларації незалежно від місця проживання. Тобто медичні послуги в 
міській амбулаторії зможуть отримувати всі бажаючі. На сьогоднішній день 
12 500 осіб підписали декларації з лікарями, процес підписання декларацій 
продовжується. Ми повинні зробити сучасні умови та надання якісних послуг 
нашим громадянам. Створення пункту невідкладної допомоги надасть змогу 
надавати пацієнтам допомогу як сімейним лікарям, так і середньому 
персоналу. Наші медичні сестри мають відповідний фах, кваліфікацію та 
досвід. Наразі визначаємося з приміщенням для втілення ідеї. 
      Андрейщук Р.А. запитала шодо кадрової потреби лікарів центру. 
       Дядькова І.М. відповіла, що по середньому персоналу ситуація  нормальна. 
Проблема у віддалених селах - Білоцерківці та Яцини. Потреба у сімейних 
лікарях становить 2 одиниці, педіатрів - 1.  
     Крім того сказала, що планується після формування повного пакету 
медичних  послуг для пацієнта почати  з телефонної черги, а в  майбутньому 
запровадити електронну чергу 
      Андрейщук Р.А. запитала, яке бачення  керівника: передати приміщення на 
баланс міської ради базового рівня чи система повинна функціонувати у 
такому вигляді як зараз. 
      Дядькова І.М. зазначила, що послуги будуть надаватися в будь-яких 
умовах. Приміщення перебуває на балансі районної ради. Але для створення 
належних умов роботи Центру необхідне фінансування. Тому доцільно 
передати приміщення на баланс міської ради. 
       Рябоконь О.П. зауважив, що в  існуючому стані справ,  як можна передати 
приміщення міській раді, якщо комунальне підприємство належить іншій раді? 
На даний час, ми заклопотані тим, яке майбутнє чекає наших жителів 
Пирятинської ОТГ в питанні забезпечення якості  послуг первинної медицини. 
Пирятинська міська рада - орган,  якому делеговане управління і вирішення 
поточних питань громади. У разі зміни пропозицій та позиції районної влади, 
наше поле діяльності, як правове, так і фактичне,  може бути розширене,  тоді 
ми зможемо говорити про щось інше. 
       Бугайов В.М., член виконкому міської ради, запитав, яка загальна площа 



приміщення, яку експлуатує підприємство під свою діяльність і чи задовольняє 
його технічний стан.  
       Дядькова І.М. відповіла, що за рахунок  коридорних приміщень та 
вбиральні, експлуатована площа збільшилася і становить близько  40 відсотків 
від загальної. Технічний стан будівлі  незадовільний.  
       Бугайов В.М., як може вплинути виконком міської ради та міський голова 
на діяльність центру, коли  в статуті  нічого не прописано про нашу громаду. 
Яким чином контролювати надання якісних медичних послуг громаді. Які 
юридичні підстави? Практично немає. 
       Рябоконь О.П. зазначив, що Пирятинська ОТГ, у разі, коли районна рада 
віддала первинку відразу, тому ми з Раїсою Андрейщук були в числі перших і 
на  92-95 відсотків   провели відповідну роботу у цьому напрямку. 
      Бугайов В.М., наголосив, що якби районна рада утворила комунальне 
підприємство на  1 липня поточного року, то Центр отримав би додатково 
більше 1 млн.грн. 
       Безушко Л.С., начальник фінансового управління райдержадміністрації, 
сказала, що реформи необхідно впроваджувати, зокрема, і медичну. 
Наголосила, що теж бажає змін в громаді. Зазначила, що медична реформа 
найнагальніша, необхідні зміни, проте вона залишається найнезрозумійлішою 
серед інших. На її думку, Пирятинська ОТГ  повинна мати свою первинку. 
Проте у світлі останніх подій, все ж таки міський бюджет повинен долучитися 
до покращення матеріально – технічної бази та надання якісних медичних 
послуг Центру.  
       Рябоконь О.П., підсумовуючи розгляд питання, зауважив, що 
Пирятинській міській раді необхідно ініціювати перед власниками установи та 
приміщень центру зустріч щодо подальших дій, визначення шляхів співпраці 
та проведення завершальних заходів реформування первинної ланки на 
території Пирятинського району. 
       У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб. 
 
      Бугайов В.М. вніс пропозицію вивчити питання оптимізації вторинної 
ланки, та в жовтні місяці поточного року заслухати звіт надання якісних 
медичних послуг вторинкою. Також включити його обговорення до порядку 
денного  засідання виконкому  з прийняттям відповідного рішення. Крім того,  
включити до  порядку денного питання для обговорення – передача 
підвального приміщення готелю. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб. 
 



ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Андрейщук Р.А.,   узяти до відома.  
        2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 250 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 
проінформувала про розгляд   квартального    звіту про виконання бюджету 
міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2018 року. 

 
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 фінансового управління міської ради                
Кеди С.Ю.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 251 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
         Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 
проінформувала про схвалення   проекту   рішення  „Про  внесення  змін  до  
бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. висловив пропозиції щодо внесення змін до додатку 
рішення в частині  коректування  стосовно придбання обладнання фіксації 
ямкового ремонту доріг у  сумі 10 тис.грн.  

В обговоренні   питання    взяли    участь Снаговський О.О., 
Тарасовський І.М., Клітко Н.В. 

 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення 

з врахуванням пропозиції. 
 
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 з 
врахуванням пропозиції (рішення № 252 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської  
ради, яка проінформувала про підсумки роботи пришкільних оздоровчих 
таборів. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          Клітко Н.В., член виконкому міської ради, запропонувала організувати 
підвіз дітей до місць відповідних локацій, наприклад до  о.Масальський.  
         В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В. та Тарасовський І.М.    
         
        У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту міської  
ради Коваленко Т.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 253 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
         Андрейщук Р.А.,   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому,   яка     проінформувала     про   надання матеріальної допомоги    
гр. Любімовій Н.В. на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Андрейщук Р.А.,   узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 254 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
спеціалізовані служби цивільного захисту Пирятинської міської ланки 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
Полтавської області. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 255 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення розміру кошторисної заробітної плати в будівництві на 2018 рік. 
        
ВИСТУПИЛИ: 
        Рябоконь О.П. запропонував  взяти середню заробітну плату між 
підрядниками і встановити розмір кошторисної заробітної плати при 
визначенні вартості будівництва  об’єктів    за рахунок бюджету міської ОТГ 
на 2018 рік при виконанні робіт у звичайних умовах 6925,00 грн.  

Клітко Н.В. підтримала пропозицію міського голови.  
Бугайов В.М. запропонував встановити заробітну плату 7000,00 грн., але 

вона не знайшла підтримки у членів виконкому. 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 256 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 
      Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення заборонних дорожніх знаків в с.Рівне. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 257 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання    тимчасового     дозволу  ФОП  Куриленку  М.І. та ФОП 
Кудряшовій  Н.М. на розміщення дитячих розважальних атракціонів та 
нестаціонарних засобів для виїзної торгівлі  24.08.2018. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 

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

 
 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 258 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про  надання тимчасового дозволу  ФОП  Бондаренку  В.В. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 259 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу ФОП  Назарок  О.М. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

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

 
 
 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 260 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 
          Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу  ФОП Шовкоплясу В.О. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі.   
         
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А. та Снаговський О.О.  
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 261 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу ФОП Барабашу О.В. на розміщення 
автомобільного причіпу, обладнаного каво-машиною,  для здійснення  виїзної 
торгівлі.   

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М. та 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 провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 262 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 
        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу ФОП Чепуру О.О., ФОП Стародубцевій В.В., 
ФОП Бойко О.В. на розміщення нестаціонарних засобів,  для здійснення  
виїзної торгівлі  24.08.2018. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 263 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу ФОП Насткіній Є.М. на розміщення 
комплексу атракціонів на майдані  Незалежності. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 

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

 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 264 додається). 

 
Бугайов В.М., член виконкому міської ради, вніс пропозицію в порядку 

обговорення розглянути питання щодо передачі в оренду підвального 
приміщення готелю.  Впродовж десяти років це приміщення пустує і не 
передається в  оренду. На даний час знайшовся орендар Микитенко Олександр, 
який запропонував відремонтувати підвал в рахунок плати за  оренду чи її 
зниження. Він планує відкрити торговий магазин. 

Рябоконь О.П. доручив заступнику міського голови  з питань діяльності 
виконкому міської ради Шикеринцю І.С. та начальнику управління економіки 
виконкому міської ради Солдатовій І.В.  спільно з  директором КП ,,Готель 
,,Пирятин“ вивчити питання, зробити відповідні розрахунки та надати свої 
пропозиції. 

 
 

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 
 


