
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
13.09.2018                            № 25 
 

На засіданні головувала виконувач обов’язків  міського голови Кочур 
Лариса Василівна. 

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук  
Бугайов 

Р.А. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко 
Козін 
Крагель 
Маслак 

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
А.О. 
В.В. 
В.О. 

Острянський 
Румянцев  

В.В. 
О.В. 

Чепур О.О. 
 
Порядок  денний: 
 
       1. Про   заходи   щодо  відзначення  75-ї річниці  з  дня визволення міста  
Пирятина від нацистів та 864-ї річниці з дня його заснування.  
 
      2. Про   надання    тимчасового   дозволу   ФОП Федько С.А. на  проведення  
Фестивалю сухих фарб Холі. 

 
      3.  Про    затвердження   штатного  розпису  інклюзивно-ресурсного  центру 
відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 
 
      4. Про доцільність поселення гр. Степаненко М.П. до відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Пирятинського району. 

 



      5. Про визнання доцільним призначення Пирятинського 
психоневрологічного будинку-інтернату, в особі директора, опікуном над 
недієздатним Конончуком К.А. 
 
     6.   Про надання тимчасового дозволу  ФОП  Кірсанову Ю.Л.  на 
розміщення транспортного  засобу для здійснення виїзної торгівлі 
плодоовочевою   продукцією. 
 
     7. Про надання тимчасового дозволу  ФОП Кудряшовій  Н.М. на 
розміщення дитячих розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для 
виїзної торгівлі  15-16.09.2018 року. 

     8. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Горького в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл. (ТП-19)“. 

     9. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Кінечна в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл.(ЗТП-62)“. 

    10. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Панфілова   в     м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (КТП-3)“. 
 
     11. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Патріотична в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл.      (КТП-56)“. 

     12. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Спортивна та Аполлона Мокрицького в м.Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-87)“. 

      На засіданні присутній Хоменко О.В., депутат міської ради, голова 
постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг, який порушив питання 
облаштування світлофорів або рондо  перехресті вулиць Абаканська та 
Європейська. Також його цікавило питання щодо стану укладання тротуарної 
плитки.   
       Бугайов В.М., член виконкому міської ради, запропонував зняти питання  
щодо розгляду  робочих проектів  по реконструкції вуличного освітлення, так 
як  при освітленні вулиць порушується їх черговість. Також вніс пропозицію 
обговорити питання якості послуг вторинної ланки медицини. 
      Кочур Л.В. запропонувала розпочати засідання виконкому і включити 
питання, озвучені Хоменком О.В.  та  Бугайовим В.М. до розгляду в кінці 
засідання, після розгляду основних питань порядку денного. Поставила на 
голосування питання щодо зняття з розгляду  робочих проектів  по 
реконструкції вуличного освітлення. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 5 осіб; 
            „проти“ – 6 осіб; 
            „утримались“ – 1 особа.  
 
1. СЛУХАЛИ: 
        Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму Пирятинської 
міської ради, яка проінформувала про заходи   щодо  відзначення  75-ї річниці  
з  дня визволення міста Пирятина від нацистів та 864-ї річниці з дня його 
заснування. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
        Крагель В.В., член виконкому міської ради, вніс пропозицію 
обговорювати заходи до проведення відповідних свят заздалегідь. Тоді члени 
виконкому міської ради матимуть змогу внести корективи у заходи. 
        Андрейщук Р.А., заступник   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому, зазначила, що  заходи, які подані на затвердження – спільна робота 
працівників виконкому і громадськості. 
        В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Гудзь В.В.    

 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

       1. Інформацію начальника відділу культури і туризму Пирятинської 
міської ради Прокопенко Л.В. узяти до відома.  
      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 265 додається). 
       
2. СЛУХАЛИ: 
        Прокопенко Л.В., начальника відділу культури і туризму Пирятинської 
міської ради, яка проінформувала про надання    тимчасового   дозволу   ФОП 
Федько С.А. на  проведення Фестивалю сухих фарб Холі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
       В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Андрейщук Р.А.    

 
       У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  



 
ВИРІШИЛИ: 

      1. Інформацію начальника відділу культури і туризму Пирятинської міської 
ради Прокопенко Л.В. узяти до відома.  
      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 266 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
        Шерзой Н.Г., головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту 
Пирятинської міської ради, яка проінформувала про затвердження   штатного  
розпису  інклюзивно-ресурсного  центру відділу освіти, молоді та спорту 
Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
      Андрейщук Р.А., заступник   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому, зазначила, що  метою  створення центру є забезпечення права дітей 
з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття 
дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-
педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого 
супроводження.  
       Крагель В.В., член виконкому міської ради: запитав за кошти якого 
бюджету буде здійснюватися  утримання центру. 
      Шерзой Н.Г. відповіла, що з місцевого бюджету. 
      Бугайов В.М., член виконкому міської ради, запитав щодо навантаження на 
одного фахівця. 
      Шерзой Н.Г. відповіла на запитання членів виконкому щодо специфіки 
роботи фахівців. 
       Бугайов В.М. запропонував  проінформувати про роботу інклюзивно-
ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту міської ради через три 
місяці. 
      Крагель В.В. вніс пропозицію прозвітуватися з даного питання у січні 2019 
року на черговому засіданні виконкому міської ради. 
      У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 
цілому та включити питання щодо роботи інклюзивно-ресурсного центру в 
план роботи виконкому міської ради на наступний рік. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

      1. Інформацію   головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту 
Пирятинської міської ради Шерзой Н.Г.  узяти до відома.  
      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 267 додається). 



 
4. СЛУХАЛИ: 
         Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської        ради,      яка    проінформувала   про     доцільність      поселення 
гр. Степаненко М.П. до відділення стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання Територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Андрейщук Р.А. 
 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 268 додається). 
 
 
5. 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 Конончуком К.А. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Крагель В.В. 
 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 269 додається). 
 



         Засідання залишив Козін А.О. 
         Присутні 11 членів виконкому. 
 
6. СЛУХАЛИ: 
      Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу  ФОП  Кірсанову Ю.Л.  на розміщення 
транспортного  засобу для здійснення виїзної торгівлі плодоовочевою   
продукцією. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала 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 № 270 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 
        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала 
про надання тимчасового дозволу  ФОП Кудряшовій  Н.М. на розміщення 
дитячих розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для виїзної 
торгівлі  15-16.09.2018 року.   
         
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала 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 № 271 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В.,   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому,    який    проінформував   про  затвердження робочого проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Горького в м.Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл. (ТП-19)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

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

        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 272 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В.,   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому,    який    проінформував  про  затвердження робочого проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Кінечна в м.Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл.(ЗТП-62)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 273 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 



       Вараву М.В.,  заступника  міського голови з питань  діяльності виконкому,  
який   проінформував  про  затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Панфілова в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (КТП-3)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 274 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В., заступника міського  голови з питань діяльності виконкому,    
який    проінформував  про  затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Патріотична в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (КТП-56)“.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Острянський В.В. 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
       1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
       2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 275 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 
       Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому,    
який    проінформував  про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Спортивна та Аполлона Мокрицького в 
м.Пирятин, Пирятинського  району, Полтавської обл. (КТП-87)“. 



 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В. та Клітко Н.В. 
 
У підсумку обговорення Кочур Л.В. запропонувала прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
        2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 276 додається). 
 

Кочур Л.В. запропонувала розглянути  питання озвучені Хоменком О.В.  
та  Бугайовим В.М. 

Варава М.В., коротко проінформував про хід розгляду питання щодо 
облаштування світлофорів або рондо на перехресті вулиць Абаканська та 
Європейська. На даний час питання відкрите і потребує більш детального 
опрацювання. Аналогічна ситуація і по плитці. 
        У підсумку обговорення зазначеного питання Кочур Л.В., виконувач 
обов’язків  міського голови, дала відповідні доручення Вараві М.В. 
        Бугайов В.М., зазначив, що  питання якості послуг вторинної ланки 
медицини у нашому районі актуальне і потребує розгляду. Також необхідно 
розглянути хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 
місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-
спортивне товариство „Колос“ на 2018 рік. 
       Андрейщук Р.А. підтвердила, що якість надання послуг Пирятинською 
центральною районною лікарнею повинна бути кращою, це дійсно існуюча 
проблема. Тому запропонувала  запросити на чергове засідання виконавчого 
комітету міської ради керівництво лікарні з метою звітування їх перед 
громадою щодо цільового використання коштів та надання якісних медичних 
послуг своїм пацієнтам, зокрема жителям Пирятинської ОТГ. 
 
 
Виконувач обов’язків міського голови                       Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                Т.Д.Нестерець 
 


