
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

23.01.2019                            № 2 

 

На засіданні головував виконувач обов’язків міського голови, заступник 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринець Ігор 

Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук  Р.А. 

Бабак Р.М. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Кочур 

Маслак 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Л.В. 

В.О. 

Острянський 

Румянцев 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

В.В. 

О.В.  

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

  

Запрошені: директор ДП „Пирятинтеплопостачання“ Барабаш Ю.М.,  

директор ПП „Хазар-2007“   Гамбаров І.А. 

 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, вніс пропозицію не 

розглядати ті проекти рішень виконавчого комітету міської ради, до яких на веб-

сайті міської ради не було додано інформацію про роботу відділів. 

 Кочур Л.В. пояснила, що закони України ,,Про доступ до публічної 

інформації“ та ,,Про місцеве самоврядування в Україні“ вимагають від органу 

самоврядування оприлюднення проектів рішень нормативно-правових актів.  

Проекти рішень виконавчого комітету міської ради оприлюднені на сайті міської 

ради. Щодо оприлюднення самих інформацій чи довідок до рішень, то 

законодавство не вимагає такого оприлюднення. На засіданні виконавчого 



комітету  міської ради керівники виконавчих органів прозвітуються про свою 

роботу, супровід буде  здійснюватися презентацією. 

Тому внесла пропозицію, все ж таки заслухати інформації тих начальників, 

які готувалися інформувати на це засідання виконавчого комітету міської ради. 

Бугайов В.М. зазначив, що сьогодні заслуховується річна робота 

керівників структурних підрозділів міської ради. Інформація повинна бути 

об’ємною, щоб члени виконавчого комітету міської ради мали змогу прийняти 

рішення.   

Шикеринець І.С.  сказав, що для детального  заслуховування звітів 

структурних підрозділів міської ради потрібно багато часу. Наголосив, що звіти 

про роботу структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради перед 

членами виконкому є необов’язковими.   

Кочур Л.В. сказала, що з метою відкритості, прозорості та доступності на 

засіданні виконавчого комітету членів виконкому про роботу відділів 

виконкому.  

Бугайов В.М. вніс пропозицію зняти з порядку денного питання, які 

стосуються звітування  керівників структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради, інформації яких відсутні на сайті, а саме про роботу: загального 

відділу та інформаційного забезпечення; відділу освіти, молоді та спорту;  

відділу державної реєстрації; ЦНАПу; відділу інформаційних технологій та 

захисту інформації; фінансового управління; юридичного відділу; відділу 

управління комунальною власністю. 

Шикеринець І.С. вніс пропозицію розпочати засідання виконкому і 

проголосувати за порядок денний, як за основу, а потім проголосувати за 

пропозицію Бугайова В.М.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Шикеринець І.С.  запропонував   проголосувати   за    пропозицію   

Бугайова В.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 4 особи   (Гудзь В.В., Кальницький О.О.,                   

                                                                        Бугайов В.М., Острянський В.В.); 

  „проти“ – 9 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Шикеринець І.С.  сказав, що рішення не прийнято.  

Члени виконавчого комітету перейшли до розгляду питань порядку 

денного. 

 

Порядок  денний: 

 

1. Про    погодження    розміру   втрат,    які   виникли протягом періоду  



розгляду, встановлення та  оприлюднення  тарифу ДП 

„Пирятинтеплопостачання“ на послугу з централізованого опалення для 

населення. 

 

2. Про     коригування      встановленого      тарифу    ДП „Пирятинтепло- 

постачання“ на послугу з централізованого опалення для населення. 

 

3. Про      встановлення       тарифу       ПП „Хазар-2007“   на  послугу    з  

централізованого опалення для житлових будинків по вул.Європейська 4-А,Б. 

 

4. Про підсумки роботи управління економіки виконкому міської ради за  
2018 рік. 

  

       5. Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2019 році. 

 

6. Про    роботу     фінансового    управління   Пирятинської міської ради у   

2018 році.    

                                    
7. Про     роботу  загального    відділу   та   інформаційного  забезпечення  

виконкому міської ради у 2018 році. 

 

8. Про   роботу    Центру   надання   адміністративних   послуг  виконкому  

міської ради у 2018 році. 

      

9. Про   роботу  відділу   державної  реєстрації  виконкому міської   ради у  

2018 році. 

 

10. Про роботу  відділу інформаційних технологій та захисту   інформації  

виконкому міської ради у 2018 році.  

 

11. Про роботу юридичного  відділу  виконкому міської ради у 2018 році.  

 

12. Про   роботу   адміністративної   комісії    при   виконавчому  комітеті  

міської ради в 2018 році. 

 

13. Про   затвердження   штатного  розпису методичного кабінету відділу  

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

14.  Про     затвердження      штатних     розписів  закладів  дошкільної та  

позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 

 

15.  Про затвердження штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру  

відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

 



16.  Про   роботу  відділу  освіти, молоді та спорту Пирятинської міської 

ради у 2018 році. 

 

17.  Про   визначення   територій    обслуговування  та  закріплення  їх  за 

закладами загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. 

  

18.  Про   визначення   територій   обслуговування  та   закріплення  їх  за  

закладами дошкільної освіти Пирятинської міської ради. 

  

19.  Про визначення   терміну   приймання   закладами   загальної середньої  

освіти Пирятинської міської ради  заяв про зарахування дітей до перших класів у 

2019 році. 

 

20.  Про    затвердження    Положення   про    призначення   на   посаду та  

звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти Пирятинської 

міської ради. 

 

21. Про надання матеріальної допомоги   гр. Коробкову Т.В. на поховання. 

 

22. Про надання матеріальної допомоги   гр. Шаповалу В.М. на поховання. 

  

23. Про надання матеріальної допомоги   гр. Стеньку Г.М. на поховання. 

  

24.  Про     затвердження    середньої    ціни    на   ритуальні   послуги для  

забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни. 

 

25.  Про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради за 2018 рік. 

 

26. Про   роботу  Пирятинського  міського  центру соціальних служб для  

сім’ї, дітей та молоді. 

 

27.  Про    роботу житлово-побутової комісії при виконкомі Пирятинської  

міської ради за 2018 рік. 

 

28. Про        нумерацію         квартир        у     житловому    будинку    по                      

вул.Ярмаркова, 21 в м.Пирятин. 

 

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

Пирятинського району. 

 

30. Про    видачу      гр.Гуровій Л.П.     будівельного  паспорта забудови  

земельної ділянки в м.Пирятин. 

 



          31.  Про безоплатну передачу квартири № 4 по вул. Полтавська, 10 в 
м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Шестакової Л.В. та 
Шестакова А.Ю. 
 

           32. Про безоплатну передачу квартири № 71 по вул. Європейська, 4 Б в 

м.Пирятин    у   спільну    часткову   власність   громадян:    Щур К.В.,   Щур В.В. 

та Щур С.В. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

          Солдатову І.В., начальника управління  виконкому  міської ради, яка    

проінформувала    про    погодження   розміру   втрат,   які  виникли протягом 

 періоду розгляду,  встановлення  та  оприлюднення   тарифу ДП 

„Пирятинтеплопостачання“ на послугу з централізованого опалення для 

населення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав щодо  терміну, за який розглядаються втрати. 

Солдатова І.В. відповіла, що з 19.11.2018 по 31.12.2018. Розрахунок 

підприємством був здійснено правильно. 

 

До засідання приєдналася Андрейщук Р.А. 

 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 12 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

          Солдатову І.В.,   начальника   управління    виконкому  міської ради, яка     

проінформувала про коригування      встановленого      тарифу    ДП 

„Пирятинтеплопостачання“ на послугу з централізованого опалення для 

населення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

з врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Гудзь В.В.).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 13 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В.,    начальника   управління  виконкому   міської   ради,  яка     

проінформувала про встановлення       тарифу       ПП „Хазар-2007“   на  послугу    

з централізованого опалення для житлових будинків по вул.Європейська, 4-А,Б. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Андрейщук Р.А.,                   

Бугайов В.М., Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 14 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В.,   начальника   управління   виконкому  міської ради,  яка     

проінформувала про підсумки роботи управління економіки виконкому міської 

ради за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Андрейщук Р.А.,  член виконавчого комітету міської ради, яка відмітила  

рівень професійності працівників управління економіки виконкому міської ради. 

Бугайов В.М. зазначив, що  протягом 2 місяців роботи  головним 

спеціалістом - інспектором праці управління економіки виконкому міської ради  

легалізовано  4 особи та  проведено 19 перевірок.  Проте,  в той же час, здійснено  



перевірку 6 об’єктів  полтавським інспектором,  ним легалізовано відразу 5 осіб. 

Бугайов В.М. звернувся до Солдатової І.В. за поясненням такої різниці.  

Солдатова І.В. пояснила, що головний державний інспектор у Полтавській 

області,  має відповідну мету та дозвіл на проведення перевірки. Ним 

відвідуються підприємства, які включені до переліку для здійснення перевірок 

на підставі звернень чи скарг фізичних або юридичних осіб.   

         Шикеринець І.С. зазначив, що міська  комісія з питань легалізації виплати 

заробітної плати і зайнятості населення розпочала свою роботу. Йощенко Ю.М. 

провела інформаційну роботу, вручила підприємцям Пирятинської міської ради 

пам’ятки та буклети.   

         Андрейщук Р.А. сказала, що робота в цьому напрямку розпочалася і є певні 

результати.  

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

з врахуванням обговорення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

врахуванням доповнень (рішення № 15 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

          Солдатову І.В., начальника управління  виконкому  міської ради, яка    

проінформувала про організацію оплачуваних громадських робіт у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 16 додається). 

 



        Острянський В.В. та Румянцев О.В. залишили засідання. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про роботу фінансового управління Пирятинської міської ради 

у 2018 році.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 11 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 17 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу     

загального      відділу та інформаційного забезпечення виконкому міської ради у 

2018 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Кочур Л.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 11 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

 

ВИРІШИЛИ: 

         1. Інформацію  начальника      загального       відділу    та     інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 18 додається). 

  

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу Центру надання 

адміністративних послуг виконкому міської ради  у 2018 році. 

 

           До засідання приєднався Острянський В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ:       

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Кочур Л.В., 

Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 19 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Нечипоренко О.О., начальника   відділу   державної  реєстрації виконкому  

міської  ради, яка проінформувала про роботу відділу державної реєстрації 

виконкому міської  ради у 2018 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь  Чайка Т.Г. та Маслак В.О. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ –12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

Бугайов В.М. не  голосував. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника   відділу     державної   реєстрації  виконкому  

міської  ради Нечипоренко О.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 20 додається). 

 

 



10. СЛУХАЛИ: 

Божка А.М.,  начальника  відділу   інформаційних  технологій  та захисту  

інформації виконкому міської ради, який проінформував про роботу відділу 

інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради у 2018 

році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Чепур О.О. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника   відділу інформаційних технологій та захисту  

інформації виконкому міської ради Божка А.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 21 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який проінформував про роботу юридичного відділу виконкому міської ради у 

2018 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М.,  Чайка Т.Г. 

         У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника  юридичного  відділу виконкому міської ради  

Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 22 додається). 

 

Гудзь В.В. залишив засідання. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кудряцева О.О.,  головного спеціаліста юридичного відділу виконкому  



міської ради, який проінформував про роботу адміністративної комісії  при 

виконавчому комітеті міської ради в 2018 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   головного   спеціаліста   юридичного   відділу виконкому  

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 23 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про затвердження штатного розпису методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 24 додається).  

 

14. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про затвердження      штатних     розписів закладів 

дошкільної та позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Андрейщук Р.А. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 25 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про затвердження штатного розпису інклюзивно-

ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 26 додається). 

 

До засідання приєднався Гудзь В.В. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про роботу відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради у 2018 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М.  запитав щодо результатів ЗНО у рейтингу учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, а саме Великокручанської школи та 

Пирятинської загальноосвітньої школи № 4, які мають місця 45 та  293 

відповідно. 



Коваленко Т.В.  відповіла,  що     на    результат ЗНО у 2018 році вплинули:  

 відсутність методичного кабінету при відділі освіти,   молоді  та спорту міської 

ради та успішність навчання в школі учнів.  

В   обговоренні     питання взяли участь Андрейщук Р.А., Бабак Р.М., 

Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.)  

 

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 № 27 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про визначення територій обслуговування та 

закріплення їх за закладами загальної середньої освіти Пирятинської міської 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 28 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про визначення територій обслуговування  та 

закріплення їх за закладами дошкільної освіти Пирятинської міської ради. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 29 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про визначення терміну приймання закладами 

загальної середньої освіти Пирятинської міської ради  заяв про зарахування дітей 

до перших класів у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 30 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про затвердження    Положення   про    призначення на 

посаду та звільнення з посади керівників закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Гудзь В.В., Чайка Т.Г. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 31 додається). 

 

Чепур О.О. залишив засідання. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала   про    надання     матеріальної       допомоги   

гр. Коробкову Т.В. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Андрейщук Р.А.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 32 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала    про    надання      матеріальної      допомоги   

гр. Шаповалу В.М. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Бабак Р.М.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 



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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 33 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала        про    надання     матеріальної    допомоги   

гр. Стеньку Г.М. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Острянський В.В.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 34 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала   про    затвердження    середньої    ціни    на   

ритуальні   послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових 

дій і інвалідів війни. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Кальницький О.О.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 



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 № 35 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

ради,  яка   проінформувала   роботу опікунської ради при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

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 № 36 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та  

молоді, яка проінформувала про роботу  Пирятинського  міського  центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

   

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушку Ю.В. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 37 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про роботу житлово-побутової комісії при виконкомі 

Пирятинської міської ради за 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 38 додається). 

 

28. 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.Ярмаркова, 21 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

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 № 39 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння    адреси     земельній    ділянці  у   с. Калинів 

Міст Пирятинського району. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

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 № 40 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та  

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу гр.Гуровій Л.П. будівельного паспорта забудови  

земельної ділянки в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

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 № 41 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  
виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну передачу квартири 
№ 4 по вул. Полтавська, 10 в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 
Шестакової Л.В. та Шестакова А.Ю. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 42 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Ільченка Т.М., начальника відділу   управління  комунальною  власністю  

виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну передачу квартири 

№ 71 по вул. Європейська, 4 Б в м.Пирятин   у спільну часткову власність 

громадян: Щур К.В., Щур В.В. та Щур С.В. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 43 додається). 

 



 Острянський В.В.  вніс пропозицію розглянути питання щодо збільшення 

граничного валового доходу для платників єдиного податку. 

           В обговоренні взяли участь Гудзь В.В., Соловйов Р.Ю., Андрейщук Р.А. 

           У  підсумку обговорення  члени виконавчого комітету  прийняли рішення  

підготувати звернення до Верховної Ради України  щодо збільшення граничного  

валового доходу встановленого для СПД-фізичних осіб, платників Єдиного 

податку без сплати ПДВ. 

            Шикеринець І.С. дав протокольне доручення підготувати  відповідне 

звернення редакційній колегії, до якої, за пропозицією членів виконавчого 

комітету міської ради, ввійшли: Андрейщук Р.А., заступник голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,  Соловйов Р.Ю., начальник юридичного 

відділу виконкому міської ради, Солдатова І.В., начальник управління економіки 

виконкому міської ради та  Острянський В.В., член виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови         І.С.Шикеринець   

 

 

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                 Т.Д.Нестерець 

 

 


