
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
09.01.2019                            № 1 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак Р.М. 
Бугайов В.М. 
Варава 
Гудзь 
Кочур 
Клітко  
Маслак 

М.В. 
В.В. 
Л.В. 
Н.В. 
В.О. 

Румянцев 
Снаговський 
Чайка 
Чепур 

О.В.  
О.О. 
Т.Г. 
О.О. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я., 

головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“ 
Габрієлян С.Ю. 

 
Начальник відділу з земельних та екологічних питань виконкому міської 

ради Стадник Є.В. поінформував членів виконкому про необхідність 
впорядкування адрес земельних ділянок, які передані у приватну власність 
учасникам АТО для внесення змін до баз даних Державного земельного кадастру 
та вносить пропозицію вніс проект рішення виконкому про впорядкування адрес 
земельних ділянок по вул.Урожайна в м.Пирятин до порядку денного. 

 
Порядок  денний: 
 

1. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради у 2018 році. 



 
2. Про коригування встановленого тарифу з централізованого 

водопостачання КП „Пирятинський міський водоканал“. 
 
3. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“. 
 
4. Про роботу відділу персоналу та організаційної роботи виконкому 

міської ради у 2018 році. 
 

5. Про  зняття громадян із квартирного обліку при виконкомі міської 
ради. 
  

6. Про  взяття  громадян  на квартирний облік при  виконкомі міської 
ради та внесення до списку на позачергове отримання житла. 
 

7. Про  затвердження списку громадян, які перебувають на квартирному 
обліку при виконкомі міської ради. 
 

8. Про присвоєння адреси  житловому будинку та земельній ділянці                              
в с.Рівне Пирятинського району. 
 

9. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Січових 
Стрільців, 83 в м.Пирятин. 
 

10. Про демонтаж рекламного засобу ТОВ „Будівельник“ на пл.Героїв 
Майдану  в м.Пирятин.                           

 
11.  Про    впорядкування     адрес     земельних  ділянок по вул.Урожайна в  

м.Пирятин до порядку денного. 
 

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому і розглянути 11 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
1. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради у 2018 році 

 
 
 



 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 
потрібно щомісячно оприлюднювати інформації щодо стану відвідання членами 
виконавчого комітету засідань виконкому; забезпечити інформування 
депутатського корпусу щодо відвідування членами виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради засідань виконкому впродовж 2018 року; 
проінформувати партійні осередки, які делегували своїх представників до складу 
виконкому міської ради сьомого скликання, про моніторинг відвідування 
членами виконавчого комітету Пирятинської міської ради засідань виконкому 
впродовж 2018 року.     

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 1 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління  виконкому  міської ради, яка    
проінформувала про коригування встановленого тарифу з централізованого 
водопостачання КП „Пирятинський міський водоканал“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., член виконавчого комітету міської ради, який зазначив, що 
потрібно шукати шляхи для підвищення заробітної плати для робочого класу 
працівників, таким чином, спрямувати 5% власного прибутку від реалізації 
послуги на централізоване водопостачання на підвищення фонду оплати праці 
основного виробничого персоналу.   

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Габрієлян С.Ю.,                    
Маслак В.О. 

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

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

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

 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 2 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

 Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка  
проінформувала про схвалення проекту рішення „Про внесення змін до бюджету  
міської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 3 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

 Мілюту О.А., начальника відділу персоналу та організаційної роботи 
виконкому міської ради, яка проінформувала про роботу відділу персоналу та 
організаційної роботи виконкому міської ради у 2018 році. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Гудзь В.В., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу персоналу та інформаційної роботи 
виконкому міської ради Мілюти О.А. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 4 додається). 



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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про зняття громадян із квартирного обліку при виконкомі 
міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію 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 № 5 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про взяття  громадян  на квартирний облік при виконкомі 
міської ради та внесення до списку на позачергове отримання житла. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію 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 № 6 додається). 

 
 



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

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про затвердження списку громадян, які перебувають на 
квартирному обліку при виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (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 № 7 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про присвоєння адреси  житловому будинку та земельній 
ділянці в с.Рівне Пирятинського району. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Маслак В.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (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 № 8 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 вул.Січових 
Стрільців, 83 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 

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

 
10. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про впорядкування адрес 
земельних ділянок  по вул.Урожайна, 17 в м.Пирятин 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 10 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 



проінформувала про демонтаж рекламного засобу ТОВ „Будівельник“ на 
пл.Героїв Майдану  в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Бабак Р.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 11 додається). 

 
 
 
 
Міський голова         О.П.Рябоконь  
 
 
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
провідний спеціаліст загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                 Ю.В.Барабаш 
 
 


