
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
02.10.2019                            № 27 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов  
Бугайов 

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко 
Кочур 
Румянцев 
Тарасовський 

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
Л.В. 
О.В. 
І.М. 

Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

Т.Г. 
О.О. 
І.С. 

  
Запрошені:    директор   КП „Каштан“ Скочко В.І., бухгалтер КП „Каштан“  
                      Бих В.І.,    директор  КП „Пирятинський міський водоканал“  
                      Дубров М.Я., головний бухгалтер КП „Пирятинський міський  
                      водоканал“ Габрієлян С.Ю, економіст КП „Пирятинський міський  
                     водоканал“ Тітаренко О.В., керівник Пирятинських  
                      госпрозрахункових  очисних споруд Манько С.Л., економіст  
                      Пирятинських  госпрозрахункових  очисних споруд Гавриленко Н.В.,  
                      керівник ПП „ Хазар“ Гамбаров І.А.,   майстер Пирятинського РГП      
                     ПАТ ,,Лубнигаз“   Солонський С.П. 
   
           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 28 питань порядку денного.  

 Бугайов В.М. вніс пропозицію 15 питання „Про затвердження штатних 
розписів закладів дошкільної та позашкільної освіти Пирятинської міської ради“  
зняти з порядку денного, у зв’язку з тим, що проєкт рішення був надісланий 



членам виконкому міської ради без додатків, а саме: відсутні штатні розписи (із 
10  тільки 2). 

Рябоконь О.П. запитав: чому не були надіслані вчасно відповідні матеріали 
членам виконавчого комітету міської ради. 

Нестерець Т.Д. відповіла, що всі проєкти рішень  разом з матеріалами були 
надіслані членам виконкому міської ради вчасно, а також показала, що штатні 
розписи були надіслані у форматі програми Microsoft Excel. 

Кочур Л.В.  зазначила,  що     відповідно     до   Регламенту  проект порядку  
денного засідання виконавчого комітету разом з проєктами рішень та 
аналітичними матеріалами до  них надсилається електронною поштою членам 
виконавчого комітету не пізніше, ніж за 2 дні до засідання. Крім того, пояснила, 
що  закони України ,,Про доступ до публічної інформації“ та ,,Про місцеве 
самоврядування в Україні“ вимагають від органу самоврядування оприлюднення 
проєктів рішень нормативно-правових актів.  Проєкти рішень виконавчого 
комітету міської ради оприлюднені на сайті міської ради. Щодо оприлюднення 
самих інформацій чи довідок до рішень, то законодавство не вимагає такого 
оприлюднення. 

  Рябоконь О.П. сказав, що у зв’язку з тим, що члени виконавчого комітету 
міської ради  отримали інформацію не в повному обсязі, дане питання  
переноситься на наступне засідання виконавчого комітету. 
            Бугайов В.М. запропонував  також не розглядати проєкти рішень 
виконавчого комітету міської ради про надання дозволів на передачу в оренду 
ФОП Сегеді О.М., ФОП Чичкань О.О. та ФОП Синяковій Ю.Є.  частини 
приміщення майнового комплексу районного Будинку культури, так як у 
рішенні не зазначено розмір орендної плати. 
  Рябоконь О.П. запропонував розглянути 27 питань порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
Порядок  денний: 

 
1. Про    стан   розрахунків   за   житлово-комунальні  послуги  населенням  

міста Пирятин та іншими споживачами. 
 

2. Про   затвердження   калькуляції   щодо   визначення   вартості    оренди  
приміщень та розрахунку витрат на проведення заходів у  Пирятинському 
культурно- громадському центрі на 2019 рік. 

 
3. Про    стан    готовності    житлово-комунального     господарства  міста,  

закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров’я 
Пирятинської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. 

 
 



4. Про    затвердження    переліку      адміністративних      послуг      та    їх  
інформаційних карток. 
 

5. Про затвердження зразка та опису гербової печатки старости  сіл  
Олександрівка, Рівне, Могилевщина Пирятинської міської ради. 

 
6. Про    розгляд     колективної     заяви     мешканців   будинку № 14 по 

вул. Соборна в м. Пирятин. 
 
7. Про уповноваження старости села Олександрівка, Рівне та  

Могилівщина Тарасовського Івана Миколайовича на вчинення нотаріальних дій 
на території Олександрівського старостинського округу Пирятинського району 
Полтавської області. 

 
8. Про надання матеріальної допомоги гр. Ляшенко С.П. на поховання. 
 
9. Про надання дозволу на передачу в оренду ФОП Сегеді О.М. частини 

приміщення майнового комплексу районного Будинку культури. 
 
10. Про надання дозволу на передачу в оренду ФОП Чичкань О.О. частини 

приміщення майнового комплексу районного Будинку культури. 
 
11. Про надання дозволу на передачу в оренду ФОП Синяковій Ю.Є. 

частини приміщення майнового комплексу районного Будинку культури. 
 
12. Про визначення Ковальчук В.В. особи з числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дитиною, якій буде  призначено грошову компенсацію 
у 2019 році для  придбання житла. 

 
13. Про затвердження штатного розпису Пирятинської школи мистецтв на 

2019-2020 навчальний рік. 
 
14. Про затвердження штатних розписів опорних закладів загальної 

середньої  освіти Пирятинської міської ради. 
 
15.  Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Лермонтова, 

11 в м.Пирятин. 
 
16. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Замок, 49 в 

м.Пирятин. 
 
17. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Зоряна, 39 в 

м.Пирятин. 
 



18. Про нумерацію квартири    у  житловому будинку по   вул.Водостічна, 
11 в м.Пирятин. 

 
19. Про нумерацію нежитлових приміщень  у будинку по вул.Ярмаркова, 

14 в м.Пирятин. 
 
20. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок по 

вул.Шевченка, 18 в с.Олександрівка  Пирятинського району. 
 
21. Про впорядкування адреси земельної ділянки по вул.Хітріна 

Архітектора, 32 в м. Пирятин. 
 
22. Про впорядкування адреси гаража та земельної ділянки гр.Чегрин Ж.А. 

в ряді існуючих по вул.Полтавська в м.Пирятин. 
 
23. Про впорядкування адреси нежитловій будівлі лазні по вул.Січових 

Стрільців, 19 в м.Пирятин. 
 
24. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Мічуріна в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
обл. (КТП-3)“. 

 
25.  Про видачу гр. Грицуну О.В. спеціального ордера на вселення у 

службове житло – квартиру № 3 по вул.Європейська, 66 в м.Пирятин. 
 
26. Про надання повноважень посадовим особам на складання протоколів 

про адміністративні правопорушення. 
 
27. Про стан забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками 

для індивідуальної житлової забудови  та для особистого селянського 
господарства. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про стан   
розрахунків   за   житлово-комунальні  послуги  населенням міста Пирятин та 
іншими споживачами. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запропонував  надалі  інформацію викладати  в окремих 
таблицях. Комаренко В.Д. відповіла,  що метою розгляду цього питання є 
здійснення контролю за станом розрахунків за житлово-комунальні послуги 
населенням міста Пирятин та іншими споживачами. За підсумками аналізу 
виявлено, що населення має великі  борги перед підприємствами-надавачами 
послуг.  



 Рябоконь О.П., міський голова, підкреслив, що стан розрахунків 
населення за житлово-комунальні послуги  значно впливає на роботу 
комунальних підприємств та їх фінансово-економічний стан. 

Гавриленко Н.В., економіст  Пирятинських  госпрозрахункових  очисних 
споруд, повідомила, що,  у зв’язку з монетизацією субсидії, зросла 
заборгованість населення. Списки  боржників систематично подаються в 
управління соціального  захисту населення райдержадміністрації. 

Гудзь В.В. зазначив, що, якщо сума простроченої заборгованості 
становитиме більше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, наразі 
це 340 гривень, і термін прострочення буде понад один місяць, то житлова 
субсидія не призначатиметься. Крім того, з 01 жовтня цього року запроваджено 
комбінований  механізм щодо контролю за сплатою комунальних послуг, коли 
отримувачі субсидій, які вчасно оплачуватимуть комунальні послуги, 
отримуватимуть субсидії в готівковій формі, а боржників переводитимуть на 
грошову безготівкову форму отримання субсидій.  

Комунальні підприємства вчасно подають списки боржників, проблемою 
залишається надання такого списку газовою службою. 

Рябоконь О.П.  запитав: чи є списки отримувачів субсидії у надавачів 
комунальних послуг. 

Гудзь В.В. відповів, що такі списки постійно оновлюються і подаються   
тим підприємствам, які надають відповідні послуги. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав керівників комунальних 

послуг активізувати претензійно-позовну роботу з боржниками по погашенню 
заборгованості за отримані послуги; здійснювати контроль відповідно до 
чинного законодавства за цільовим використанням коштів та інформувати  
одержувачів субсидії, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг 
управлінню соціального захисту населення Пирятинської райдержадміністрації. 
Про виконання рішення виконкому інформувати на засіданні виконавчого 
комітету міської ради під час розгляду питання про виконання фінансових 
планів та господарську діяльність комунальних підприємств. Запропонував 
прийняти рішення з врахуванням доповнень. 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 344 додається). 

 
 
 



2. СЛУХАЛИ: 
 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження   калькуляції   щодо   визначення   вартості    оренди приміщень та 
розрахунку витрат на проведення заходів у  Пирятинському культурно- 
громадському центрі на 2019 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. зазначив, що розрахунок витрат на проведення заходів у 
Пирятинському культурно-громадському  центрі  на 2019 рік розроблений 
відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та 
пропорції її розподілу. 

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

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 345 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 
міської ради, який проінформував про стан  готовності  житлово-комунального     
господарства  міста, закладів освіти, культури, соціального захисту та охорони 
здоров’я Пирятинської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-
2020 років. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
         Солонський С.П., майстер Пирятинського РГП ПАТ ,,Лубнигаз“, пояснив, 
що дозвіл на пуск газу необхідно брати в ПАТ ,,Лубнигаз“. 
 Бугайов В.М. запропонував на наступному засіданні виконкому розглянути 
питання стану виконання капітального та поточного ремонту доріг на території  
населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. Він запитав: чи готові технічні 
засоби КП „Каштан“  до зимового  періоду.  

Головний бухгалтер КП „Каштан“ Бих В.І. зазначила, що техніка готова, 
суміш для посипання доріг також заготовлена. 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. доручив Вараві М.В. провести  

зустріч  з представниками ПАТ „Лубнигаз“ з метою забезпечення своєчасного 



початку опалювального сезону 2019-2020 років у закладах освіти міської ради.  
Також підготувати інформацію на засідання виконавчого комітету міської ради 
про стан виконання капітального та поточного ремонту доріг на території  
населених пунктів Пирятинської міської ОТГ та інформацію на нараду  
міського голови про готовність комунального підприємства „Каштан“  до 
прибирання снігу з доріг та тротуарів (наявна техніка, розроблення маршрутів, 
черговість очищення вулиць) на території  населених пунктів Пирятинської 
міської ОТГ. Запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (13 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.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 346 додається). 
 

4. СЛУХАЛИ: 
Коваль Л.П.,    керівника-адміністратора Центру надання адміністративних  

послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження    
переліку адміністративних послуг та їх інформаційних карток.  
      
ВИСТУПИЛИ:       

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

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 
  „утримались“ – 0 осіб.  

 
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 № 347 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного   спеціаліста  юридичного  відділу  виконкому  
міської ради, який проінформував про затвердження зразка та опису гербової 
печатки старости  сіл  Олександрівка, Рівне, Могилівщина Пирятинської міської 
ради. 
 



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

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 349 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного   спеціаліста  юридичного  відділу  виконкому  
міської ради, який проінформував про розгляд   колективної   заяви   мешканців   
будинку № 14 по вул. Соборна в м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М.,  Клітко Н.В. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 350 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного   спеціаліста  юридичного  відділу  виконкому  
міської ради, який проінформував про уповноваження старости села 
Олександрівка, Рівне та  Могилівщина Тарасовського Івана Миколайовича на 
вчинення нотаріальних дій на території Олександрівського старостинського 
округу Пирятинського району Полтавської області. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М.,  Клітко Н.В. 



         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 348 додається). 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,  яка    проінформувала   про  надання матеріальної допомоги                              
гр. Ляшенко С.П. на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 351 додається). 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який    проінформував    про   надання   дозволу   на    передачу     в   оренду 
ФОП Сегеді О.М. частини приміщення майнового комплексу районного Будинку 
культури. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М.  зазначив, що у  проєкті  рішення відсутні економічні 
показники: строк дії договору, погодинна оренда, розрахунок орендної плати. 
         В обговоренні   питання  взяли участь Клітко Н.В., Кочур Л.В.,  
Шикеринець І.С.,   



         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 осіб; 
                           „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.);  

  „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника  юридичного  відділу виконкому міської ради  
Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 352 додається). 

 
Чепур О.О. залишив засідання. 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  
який    проінформував    про   надання    дозволу    на     передачу    в  оренду 
ФОП Чичкань О.О. частини приміщення майнового комплексу районного 
Будинку культури. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Бугайов В.М. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 11 осіб; 
                           „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.);  

  „утримались“ – 0 осіб. 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію   начальника  юридичного  відділу виконкому міської ради  

Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 353 додається). 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який    проінформував    про   надання    дозволу    на   передачу    в    оренду 
ФОП Синяковій Ю.Є. частини приміщення майнового комплексу районного 
Будинку культури. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С. 



         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 10 осіб; 
                           „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.);  

  „утримались“ – 1 особа (Румянцев О.В.). 
 

Рішення не прийнято. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника  юридичного  відділу виконкому міської ради  
Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

 
12. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І.,   головного     спеціаліста     з     питань   захисту     прав    дітей  
виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про визначення 
Ковальчук В.В. особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дитиною, якій буде  призначено грошову компенсацію у 2019 році для  
придбання житла. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Румянцев О.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  головного спеціаліста з питань захисту прав дітей 
виконавчого комітету міської ради Грицай І.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 354 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 
проінформувала про затвердження штатного розпису Пирятинської школи 
мистецтв на 2019-2020 навчальний рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання  взяли  участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С.   
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 культури і туризму міської ради 
Гуленко О.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 355 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про затвердження штатних розписів опорних закладів 
загальної середньої  освіти Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В., 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  
Зуєва С.В.  узяти до відома.        
           2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 356 додається).  

 
Варава М.В. залишив засідання. 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Лермонтова, 11 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 357 додається). 
 
16. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Замок, 49 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 358 додається). 

 
17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Зоряна, 39 в м.Пирятин. 
 
 ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 



 до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 359 додається). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири    у  житловому будинку по   вул.Водостічна, 11 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 360 додається). 

 
Варава М.В. повернувся до кабінету міського голови. 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
нумерацію нежитлових приміщень  у будинку по вул.Ярмаркова, 14 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Соловйов Р.Ю. зазначив, що  громадянки Куцебко Л.А. та Грінчук О.В. з 
метою  визнання за ними права власності на ці об’єкти та внесення інформації до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно звернулися з відповідними 
заявами. 

Клітко Н.В. запропонувала це питання  доопрацювати спеціалістами 
виконкому міської ради та розглянути його на наступному засіданні виконкому 
міської ради. 

В   обговоренні   питання взяли участь Чайка Т.Г., Шикеринець І.С., 
Варава М.В. 



У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував перенести розгляд 
цього питання на наступне засідання виконкому міської ради. 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Розглянути питання на наступному засіданні виконкому міської ради 
після доопрацювання. 
 
20. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок по 
вул.Шевченка, 18 в с.Олександрівка  Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Тарасовський І.М., 
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 начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 361 додається). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування   адреси  земельної ділянки по вул.Хітріна Архітектора, 32 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., 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 відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 362 додається). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси гаража та земельної ділянки гр.Чегрин Ж.А. в ряді 
існуючих по вул.Полтавська 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“ (12 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 363 додається). 
 
23. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси нежитловій будівлі лазні по вул.Січових Стрільців, 19 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“ (12 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 364 додається). 
 
24. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 
вул.Мічуріна в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. (КТП-3)“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., 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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 365 додається). 
 
25. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр. Грицуну О.В. спеціального ордера на вселення у службове житло – 
квартиру № 3 по вул.Європейська, 66 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., 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 відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 366 додається). 

 
26. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання повноважень посадовим особам на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 367 додається). 
 
28. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про стан забезпечення учасників 
бойових дій земельними ділянками для індивідуальної житлової забудови  та для 
особистого селянського господарства. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання  взяли  участь Чайка Т.Г., Тарасовський І.М., 
Бугайов В.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 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 № 368додається). 

 
 
 

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


