
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергового засідання виконавчого комітету  

 
19.09.2018                            № 26 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Андрейщук  
Бугайов 

Р.А. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Маслак 

М.В. 
В.В. (присутній з 15-го питання) 
О.О. 
Н.В. 
Л.В. 
В.О. 

Острянський 
Румянцев  
Снаговський 
Тарасовський

Чайка 

В.В. 
О.В. 
О.О. 
І.М. 
Т.Г. 

Чепур О.О. 
Шикеринець І.С. 
 
Порядок  денний: 
 

1. Про надання матеріальної допомоги  гр. Харлан Є.О. на поховання.  
2. Про безоплатну передачу квартири № 3 по майдану Незалежності, 1 в 

м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Пятецької О.О. та                
Пятецької С.О. 
 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради від 26.02.2018 № 33 „Про роботу комісії з питань 
укомплектування комунальних закладів дошкільної освіти Пирятинської 
міської ради“. 
 
 



         4.   Про затвердження Положення про порядок використання шкільних 
автобусів закладів загальної середньої освіти Пирятинської об’єднаної 
територіальної громади. 
 

5. Про взяття дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
квартирний облік при виконкомі міської ради.  
 

6. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 
Пирятинської міської ради. 
 

7. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Гоголя, 24 в 
м.Пирятин. 
 

8. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Європейська, 
114 в м.Пирятин. 
 

9. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Мирний 2, 
буд. 7 в м.Пирятин. 
 

10. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Пушкіна, 25 в 
м.Пирятин. 
 

11. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Ярмаркова, 
27 в м.Пирятин. 
 

12. Про нумерацію квартири у житловому будинку по                    
вул.Андрузького Георгія, 2А в м.Пирятин. 
 

13. Про нумерацію квартири у житловому будинку по                    
вул.Пушкіна, 50 в м.Пирятин. 
 

14. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по вул.Набережна, 87 
в м.Пирятин. 
 

15. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по пров.8 Березня, 
28 в м.Пирятин. 
 

16. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Журналістів, 
17 в м.Пирятин. 
 

17. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по вул.Водостічна, 12 
в м.Пирятин. 
 

18. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по пров.Гоголя, 3 в 
м.Пирятин. 
 



19. Про нумерацію квартири у житловому будинку по  вул.Січових 
Стрільців, 11 в м.Пирятин. 
 

20. Про присвоєння адреси  житловому будинку гр.Приходько А.О. по 
вул.Абаканська, 36 в м.Пирятин. 
 

21. Про впорядкування адреси гаража гр.Копорха С.А. по  вул.Соборна                             
в м.Пирятин. 
 

22. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Горондія В.Г. в ряді 
існуючих гаражів по вул.Полтавська. 
 

23. Про присвоєння адреси приміщенню гаража та земельній ділянці            
гр.Єжели О.В. на території домоволодіння по вул.Гребінківська, 2. 
 

24. Про присвоєння адреси колишньому патологоанатомічному 
відділенню Пирятинської ЦРЛ по  вул.Аврущенка в м.Пирятин. 
 

25. Про присвоєння адреси громадській вбиральні по вул.Соборна в 
м.Пирятин. 
 

26. Про реконструкцію квартири № 1 в житловому будинку № 55 по                        
вул.Соборна в м.Пирятин.  
 

27. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельних 
ділянок у м.Пирятин.  
 

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

29. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Вільна, Барвінкова, Сонячна в м.Пирятин, Пирятинського 
району, Полтавської обл. (ЗТП-50)“. 
 

30. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Дружня в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл.  (КТП-108)“. 
 

31. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Заводська  в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл.  (КТП-56)“. 
 

32. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по пров.Київському в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-1)“. 



33. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по   вул. Лізи   Чайкіної,   пров.   Лізи     Чайкіної,     Залізничний  в 
м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-7)“. 
 

34. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул.Першотравнева  в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл.  (ЗТП-2)“. 
 

35. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по пров.Річковому  в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-46)“. 
 

36. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по пров.Шкільному в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-16)“. 
 

37. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перше півріччя 
2018 року.   
 

38. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за перше півріччя 2018 року. 
   

39. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перше 
півріччя 2018 року.   

 
40. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за перше півріччя 2018 
року. 

   
41. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за перше півріччя  2018 року. 
 
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.; виконувач обовʼязків начальника Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд Манько С.В., головний 
економіст Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд 
Гавриленко Н.В.; начальник 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. 

 
 



Острянський В.В., член виконавчого комітету міської ради, вніс 
пропозицію щодо інформування на наступному засіданні виконкому про хід 
виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту місцевого осередку 
громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство 
„Колос“ на 2018 рік в частині використання коштів на розвиток місцевого 
футболу. 

 Міський голова Рябоконь О.П. доручив заступнику міського голови з 
питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. підготувати на 
чергове засідання виконкому питання щодо виконання зазначеної програми в 
частині розвитку дитячо-юнацького футболу, дорослого  та ветеранського 
футболу та запросити керівника  Місцевого осередку Громадської організації 
„Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському 
районі Полтавської області прозвітуватися про використані кошти. 

  Також запропонував розпочати засідання виконкому і розглянути 41 
питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

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

           
1. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому 
міської ради, яка    проінформувала     про     надання матеріальної допомоги  
гр. Харлан Є.О. на поховання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань  виконкому 
міської ради Колос А.В.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 277 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 
         Кочур Л.В.,  керуючий  справами  виконавчого комітету  міської ради, яка  
проінформувала про безоплатну передачу квартири № 3 по майдану 
Незалежності, 1   в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 
Пятецької О.О. та  Пятецької С.О. 

 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Андрейщук Р.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію керуючого  справами  виконавчого комітету  міської  
ради Кочур Л.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 278 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Зібницьку Л.І.,    виконувача    обов’язків    начальника    відділу   освіти,  
молоді та спорту міської ради, яка проінформувала про внесення змін та 
доповнень до рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 
26.02.2018 № 33 „Про роботу комісії з питань укомплектування комунальних 
закладів дошкільної освіти Пирятинської міської ради“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Андрейщук Р.А. зазначила, що комісією з питань укомплектування 
дошкільних закладів надається пріоритет дворічним дітям щодо влаштування в 
дошкільний заклад, проте необхідність прийняття півтора річних дітей до 
дитячого садка у разі працюючих батьків. Клітко Н.В. та Рябоконь О.П. внесли 
пропозицію доповнити положення додатковою умовою-уточненням, „…що 
ніхто із членів  сім’ ї не перебуває у відпустці по догляду за дитиною“. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С., 
Кочур Л.В. та Чайка Т.Г. 

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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу освіти, молоді  
та спорту міської ради Зібніцької Л.І.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 279 додається). 
 
 
 



4. СЛУХАЛИ: 
Зібніцьку Л.І.,    виконувача    обов’язків    начальника    відділу   освіти,  

молоді та спорту міської ради, яка проінформувала про  затвердження Порядку 
використання шкільних автобусів закладів загальної середньої освіти 
Пирятинської об’єднаної територіальної громади. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу освіти, молоді  
та спорту міської ради Зібніцької Л.І.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 280 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.,  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про взяття дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
квартирний облік при виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 281 додається). 
 
 
 
 



6. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В.,   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності 
виконкому,    який    проінформував  про  встановлення дорожніх знаків на 
вулицях населених пунктів Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Снаговський О.О. 
Враховуючи зауваження членів виконкому Рябоконь О.П. запропонував зняти з  
розгляду питання.  

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   заступника міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради Варави М.В.   узяти до відома.  

  
7. СЛУХАЛИ: 
         Нічик С.В.  спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала    про   нумерацію   квартири у  житловому будинку по 
вул.Гоголя, 24 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Румянцев О.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

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

 1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
            2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 282 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
вул.Європейська, 114 в м.Пирятин. 
 



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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                  „проти“ – 0 осіб; 
                   „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 283 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
пров.Мирний 2, буд. 7 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 284 додається). 
 
10. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 
вул.Пушкіна, 25 в м.Пирятин. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Маслак В.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 285 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по 
вул.Ярмаркова, 27 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:       „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 286 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у житловому будинку по                    
вул.Андрузького Георгія, 2А в м.Пирятин. 
 
 
 
 



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

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

 1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
  2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 287 додається). 
 
13. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у житловому будинку по                    
вул.Пушкіна, 50 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Руманцев О.В., Чепур О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 288 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартир у  житловому будинку по 
вул.Набережна, 87 в м.Пирятин. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 289 додається). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала     про      нумерацію    квартири      у  житловому будинку по 
пров.8 Березня, 28 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 

 До засідання приєднався Гудзь В.В. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 290 додається). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по 
вул.Журналістів, 17 в м.Пирятин. 
 



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“ (16 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 291 додається). 
 
17. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартир у  житловому будинку по 
вул.Водостічна, 12 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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“ (16 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 292 додається). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартир у  житловому будинку по пров.Гоголя, 
3 в м.Пирятин. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 293 додається). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про нумерацію квартири у житловому будинку по  вул.Січових 
Стрільців, 11 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 294 додається). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала    про      присвоєння   адреси  житловому будинку 
гр.Приходько А.О. по вул.Абаканська, 36 в м.Пирятин. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 295 додається). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про впорядкування адреси гаража гр.Копорха С.А. по  
вул.Соборна  в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 296 додається). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Горондія В.Г. в 
ряді існуючих гаражів по вул.Полтавська. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 297 додається). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про присвоєння адреси приміщенню гаража та земельній 
ділянці  гр.Єжели О.В. на території домоволодіння по вул.Гребінківська, 2. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 298 додається). 
 
24. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про присвоєння адреси колишньому патологоанатомічному 
відділенню Пирятинської ЦРЛ по  вул.Аврущенка в м.Пирятин. 
 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М., член виконкому міської ради, зазначив, що Пирятинська 

ЦРЛ – це єдиний майновий комплекс. В діях лікарні вбачається комерційна 
складова, тому він категорично проти присвоєння адреси зазначеному 
приміщенню.   
           Андрейщук Р.А. зазначила, що вважає єдиним виходом із ситуації 
направлення листа Пирятинській районній раді про відсутність згоди міської 
ради  на передачу частини майнового комплексу лікарні на баланс районної 
ради, оскільки міська рада  також має частку майна у цій спільній власності 
територіальних громад. 
            У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  
в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – 0 осіб; 
                        „проти“ –– „одноголосно“ (16 осіб); 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Нічик С.В.   узяти до відома.  
 2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчого 
комітету міської ради Андрейщук Р.А. підготувати  лист Пирятинській 
районній раді щодо неправомірності передачі на баланс Пирятинської районної 
ради приміщення колишнього патологоанатомічного відділення Пирятинської 
ЦРЛ. 
 
Шикеринець І.С. залишив засідання. 
 
25. СЛУХАЛИ: 
       Вараву М.В.,  заступника  міського голови з питань  діяльності виконкому,  
який   проінформував  про  присвоєння адреси громадській вбиральні по 
вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запропонував присвоїти вбиральні номер 23А. 
В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Клітко Н.В., 

Кальницький О.О.,Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення  

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



ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 299 додається). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про реконструкцію квартири № 1 в житловому будинку № 55 
по  вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 300 додається). 
 
Чепур О.О. залишив засідання. 

 
27. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 
земельних ділянок у м.Пирятин. 
 
До засідання приєднався. Шикеринець І.С. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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



 
ВИРІШИЛИ: 
        1. Інформацію   спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В.   
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 301 додається). 
 
28. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В., заступника міського  голови з питань діяльності виконкому,    
який    проінформував про затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Визволення в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл.  (КТП-9)“.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М.,  
Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  
в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
          1. Інформацію   заступника   міського   голови   з   питань   діяльності  
виконкому Варави М.В.   узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 302 додається). 
 
Андрейщук Р.А. залишила засідання. 
 
29. СЛУХАЛИ: 

     Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності 
виконкому,    який    проінформував  про   затвердження робочого проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Вільна, Барвінкова, Сонячна в 
м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (ЗТП-50)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 303 додається). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

     Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності 
виконкому,    який    проінформував  про   затвердження робочого проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення  по вул.Дружня в м.Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської обл.  (КТП-108)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 304 додається). 
 
31. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому,     
який    проінформував  про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Заводська  в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл.  (КТП-56)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 305 додається). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому,     
який проінформував про затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по пров.Київському в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-1)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 306 додається). 
 
33. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому, 
який    проінформував  про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по   вул. Лізи   Чайкіної,   пров.   Лізи     Чайкіної,     
Залізничний  в м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-7)“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 307 додається). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому,     
який    проінформував  про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по вул.Першотравнева  в м.Пирятин, Пирятинського 
району, Полтавської обл.  (ЗТП-2)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О. та Румянцев О.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 308 додається). 
 
35. СЛУХАЛИ: 

Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому, 
який    проінформував про затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по пров.Річковому  в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-46)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 309 додається). 
 
 



36. СЛУХАЛИ: 
Вараву М.В., заступника міського голови з питань  діяльності виконкому,     

який    проінформував  про   затвердження робочого проекту „Реконструкція 
вуличного освітлення по пров.Шкільному в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-16)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:               „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 310 додається). 
 
37. СЛУХАЛИ: 
         Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку   
управління економіки виконкому міської ради, та Соколовську Л.С., директора 
комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“, які проінформували 
про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перше півріччя 2018 року.   

 
Андрейщук Р.А. приєдналася до  засідання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 311 додається). 
 
 



38. СЛУХАЛИ: 
Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Готель „Пирятин“ за перше півріччя 2018 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., який нагадав, що директору КП ,,Готель ,,Пирятин“ було 
дано доручення спільно з начальником управління економіки виконкому 
міської ради Солдатовою І.В.   вивчити питання передачі в оренду підвального 
приміщення готелю, зробити відповідні розрахунки та надати свої пропозиції. 

Фисун В.Ю., директор     комунального підприємства „Готель „Пирятин“, 
пояснила, що  питання вивчається, зазначивши що  із Микитенком О., який має 
наміри орендувати приміщення, відвідали підвал та обрахували приблизний 
кошторис. Це близько 300 тис.грн. 

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“ повторно вивчити питання, зробити відповідні розрахунки, 
обрахувати орендну плату, підготувати  договір оренди, який буде комерційно 
привабливий для орендаря, та надати свої пропозиції. 

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

врахуванням зауважень та доповнень. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 312 додається). 
 
39. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника 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 перше півріччя 2018 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за перше 
півріччя 2018 року прозвітували директор КП „Пирятинський міський 



водоканал“ Дубров М.Я. та головний бухгалтер КП „Пирятинський міський 
водоканал“ Габрієлян С.Ю. 

 Шикеринець І.С., заступник міського голови  з питань діяльності 
виконкому   міської ради,    запитав     щодо погашення заборгованості по 
субсидії в сумі 390 тис.грн. та  правових підстав на підвищення тарифу при 
прибутку підприємства більше 5 %. 

 Габрієлян С.Ю.  головний бухгалтер КП „Пирятинський міський 
водоканал“, відповіла, що заборгованість по субсидії державою погашена. 
Підприємством зроблено чимало заходів щодо покращення водомережі в 
Пирятинській ОТГ. 
           Рябоконь О.П. сказав, що є два шляхи розвитку підприємства: тримати 
соціально низький тариф і не розвиватися або збільшувати рентабельність і 
розвиватися. 
           Шикеринець І.С. запропонував переглянути інвестиційну програму, так 
як попереднє рішення було не виконано. Крім того, коли прибуток 
підприємства становить  більше ніж 5%, потрібно цю суму закладати в 
інвестиційну програму, адже коли самостійно використовувати ці кошти, а 
потім їх враховувати в тариф – є порушенням. А також наголосив на 
важливості економічно обґрунтованого тарифу. 
       Бугайов В.М. задав кілька питань Габрієлян С.Ю., на які отримав від неї  
грунтовні відповіді. 
       Рябоконь О.П. дав доручення керівництву КП ,,Пирятинський міський 
водоканал“ у найкоротші терміни зробити повторний аналіз води і забезпечити 
покращення її  якості. У підсумку обговорення запропонував прийняти рішення 
з врахуванням пропозицій. 
 
Снаговський О.О. залишив засідання.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 313 додається). 
 
40. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд за перше півріччя 2018 року. 

 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за перше півріччя 2018 року 
прозвітував виконувач обовʼязків начальника Пирятинських госпрозрахункових 
очисних споруд Манько С.В. 
          Міський голова Рябоконь О.П. зобов’язав керівництво підприємства 
заключити додаткову угоду з ТОВ „Пирятинський сирзавод“ на перевищення 
стоків від нормативних. Зобов’язав Вараву М.В. створити робочу групу із 
залученням спеціалістів виконавчого комітету міської ради по вивченню  
питання діяльності очисних споруд та їх стану. 
         В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М., 
Клітко Н.В. та Маслак В.О. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
доповненнями. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 314 додається). 
 

41. СЛУХАЛИ: 
Троян Н.М., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Каштан“ за перше півріччя  2018 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Каштан“ за перше півріччя  2018 року 
прозвітували  директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний бухгалтер КП 
„Каштан“ Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В. 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А.,  Шикеринець І.С., 
Бугайов В.М., Клітко Н.В., Чайка Т.Г. та Кальницький О.М. 

Міський голова Олексій Рябоконь зазначив, що оцінка якості надання 
послуг підприємства низька, це невчасний вивіз сміття, облаштування 
майданчиків для контейнерів, низький % укладання договорів із споживачами  
тощо. Під час засідання керівництву підприємства висловлено зауваження та 
вказано на недоліки, у зв’язку з цим запропоновано перенести розгляд цього 
питання  на наступне засідання виконкому. 

 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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. Перенести розгляд питання на наступне засідання виконавчого 

комітету. 
 

 
 
 
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
 
Керуючий справами  
виконкому міської ради                                                            Л.В.Кочур   
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 


