
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
23.10.2019                            № 29 
 

На засіданні головував заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому Шикеринець Ігор Станіславович. 

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бартошак  
Бєлов  
Бугайов 

В.А. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Румянцев 
Тарасовський 

М.В. 
О.О. (з  дванадцятого питання) 
Н.В. 
Л.В. 
О.В. 
І.М. 

Чайка 
Чепур 
 

Т.Г. 
О.О. 

Запрошені:    директор   КП „Каштан“ Скочко В.І., бухгалтер КП „Каштан“  
                      Бих В.І.,    економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., 
                      Михайлюк О.В., ФОП Барабаш О.В., громадянка Свічка С.П. 
 

Зергані М.І.  запропонувала включити до порядку денного   питання     про  
видачу гр.Свічці С.П. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 
вул.Європейська, 163А в м.Пирятин (павільйон розміром 3,10х3,50м, що 
розташований на орендованій земельній ділянці Пирятинської міської ради 
площею 0,0016 га).         
           Шикеринець І.С. запропонував розпочати засідання виконкому та 
розглянути 26 питань порядку денного.  

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



Порядок  денний: 
 
1.  Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 
 
2. Про надання матеріальної допомоги  гр. Черненко О.І. на поховання. 
 
3. Про надання матеріальної допомоги  гр. Рішко Г.М. на поховання. 
 
4. Про надання матеріальної допомоги гр. Чичканю О.О. на поховання. 
 
5. Про виплату грошової компенсації на придбання житла особі з числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  Ковальчук (Алієвій) Валерії 
Володимирівні. 
 

6. Про   стан   відвідування    членами  виконкому    засідань     виконавчого  
комітету Пирятинської міської ради впродовж 9 місяців 2019 року. 
 
          7. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2019 року. 
 
          8. Про уповноваження головного спеціаліста-інспектора праці на 
складання протоколів про адміністративні правопорушення. 
 

9. Про встановлення Полтавському обласному комунальному   
підприємству   „Полтавафарм“  режиму  роботи   центральної   районної аптеки 
№ 85 (невідокремлений  структурний підрозділ), за  адресою:  вул.Соборна, 47           
в м.Пирятин. 

 
10. Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 
 

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

 
12. Про конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 

13. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Харківська, 27 в 
м.Пирятин. 

 
14. Про   нумерацію   нежитлових   приміщень  у  будинку по 

вул.Ярмаркова, 14 в м.Пирятин. 
 

          15. Про присвоєння адреси земельній ділянці  гр.Плевака В.М. в ряді 
існуючих гаражів по вул.Європейська, 14 в м.Пирятин. 



16. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 

 
17. Про видачу гр.Антонів О.М. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража по вул.Європейська в м.Пирятин. 
 
18. Про внесення змін до Порядку проведення архітектурного конкурсу 

щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 
територіальної цілісності України в місті Пирятин,  затвердженого рішенням 
виконавчого комітету міської рали від 25.04.2019 № 161 „Про архітектурний 
конкурс щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 
територіальної цілісності України в місті Пирятин“. 

 
19. Про погодження ФОП Михайлюк А.І. облаштування пандусу біля 

аптеки  по вул.Соборна, 28 в м.Пирятин. 
 
20. Про погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової 

споруди-зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
21. Про погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової 

споруди-зупинкового комплексу на майдані Незалежності в м.Пирятин. 
 
22. Про погодження ФОП Павелко І.І. місця розміщення тимчасової 

споруди-зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
23. Про видачу гр.Рімші Ю.М. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 

вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
24. Про видачу гр.Свічці С.П. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 

вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
25. Про видачу гр.Свічці С.П. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 

вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
  

26. Про стан виконання капітального та поточного ремонту доріг на 
території  населених пунктів Пирятинської міської ОТГ.  

 
1. 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 2019 рік“.   
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. запитав:  на що саме виділяються кошти для культурно-
громадського центру? 



 Кеда С.Ю. відповіла, що кошти виділяються на ремонт кабінетів: 
директора центру та начальника відділу культури і туризму міської ради. Також 
поінформувала, що надійшов лист на включення до  фінансування з бюджету 
коштів для облаштування кабінету депутатської приймальні у сумі 7200 грн. 
Тому внесла пропозицію включити цю суму до проєкту.  
           В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Чайка Т.Г. 
           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 375 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка  проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Черненко О.І. 
на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В.,  Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 376 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка  проінформувала про надання матеріальної допомоги  гр. Рішко Г.М. 
на поховання. 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Бєлов М.Д. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 377 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради, яка  проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Чичканю О.О. 
на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 378 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру для сім’ ї, дітей 
та молоді, яка проінформувала про виплату грошової компенсації на придбання 
житла особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування  Ковальчук 
(Алієвій) Валерії Володимирівні. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 



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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру для сім’ ї, дітей 
та молоді Кабушку Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 379 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про стан відвідування    членами  виконкому    засідань     
виконавчого комітету Пирятинської міської ради впродовж 9 місяців 2019 року. 
 
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“ (11 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 № 380 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців             
2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. рекомендував на наступному засіданні  виконкому міської 
ради заслухати питання про стан реалізації петицій, адресованих міській раді.  

В    обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Варава М.В. 
         У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
з врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 381 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 
        Йощенко Ю.М., головного спеціаліста-інспектора праці управління 
економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про уповноваження 
головного спеціаліста-інспектора праці на складання протоколів про 
адміністративні правопорушення. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання взяли участь Кочур Л.В., Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                   „проти“ – 0 осіб; 
                   „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста-інспектора праці управління 
економіки виконкому міської ради  Йощенко Ю.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 382 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 
        Зубко Л.М., провідного спеціаліста  відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення Полтавському обласному комунальному   підприємству   
„Полтавафарм“  режиму  роботи   центральної   районної аптеки № 85 
(невідокремлений  структурний підрозділ), за  адресою:  вул.Соборна, 47  в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Румянцев О.В. 
          У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                   „проти“ – 0 осіб; 
                   „утримались“ – 0 осіб.  
 
 



ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію провідного спеціаліста  відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М. узяти до 
відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 383 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 
що надаються КП „Каштан“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 

в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 384 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на передачу в 
оренду ФОП Синяковій Ю.Є. частини приміщення майнового комплексу 
районного Будинку культури. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Румянцев О.В. запропонував зобов’язати орендаря встановити лічильник 
обліку електроенергії. 

Присутні підтримали  вищезазначену пропозицію. 
В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 

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



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу  управління  комунальною власністю 
виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 385 додається). 
 
До засідання приєднався Кальницький О.О. 

 
12. СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про конкурс з надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання  взяли  участь Чайка Т.Г., Бугайов В.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 з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 386 додається). 

 
13. 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.Харківська, 27 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бєлов М.Д. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. 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 № 387 додається). 
 
14. 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: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 388 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси земельній ділянці  гр.Плевака В.М. в ряді існуючих гаражів 
по вул.Європейська, 14 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Варава М.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 містобудування, архітектури та 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 389 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 390 додається). 

 
17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Антонів О.М. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво гаража по вул.Європейська в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бартошак В.А., Бугайов В.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 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 № 391 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення змін до Порядку проведення архітектурного конкурсу щодо 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин  затвердженого рішенням виконавчого 
комітету міської ради від 25.04.2019 № 161 „Про архітектурний конкурс щодо 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.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 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 № 392 додається). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Михайлюк А.І. облаштування пандусу біля аптеки  по 
вул.Соборна, 28 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., Бугайов В.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 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 № 393 додається). 

 
20. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Барабаш О.В. продемонстрував схему благоустрою з облаштування 
„розумного“ торговельно-зупинкового комплексу по вул.Соборна. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.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 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 № 394 додається). 

 
21. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу на майдані Незалежності в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 11 осіб; 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 1 особа (Румянцев О.В.) 
 

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 № 395 додається). 

 
22. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка інформувала про 
погодження ФОП Павелко І.І. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин та запропонувала зняти це 
питання з порядку денного, у зв’язку з необхідністю його доопрацювання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Чепур О.О. зауважив, що доцільно застосовувати  однотипну кольорову 
гаму  при облаштуванні тимчасових споруд. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував проголосувати за 

пропозицію Зергані М.І. 
 

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. Зняти питання з порядку денного та розглянути його після 
доопрацювання на наступному засіданні виконавчого комітету. 

 
23. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Рімші Ю.М. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 
вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Чепур О.О. запропонував, щоб підприємці виконували мощення в 
однаковій кольоровій гамі. 



 Бугайов В.М.  вніс пропозицію щодо звернення до всіх власників 
тимчасових споруд на зазначеній території щодо облаштування території 
мощенням. 
 Бартошак В.А. зазначив, що при зустрічі з власниками торгових об’єктів  
необхідно наголосити на розробці паспортів прив’язки тимчасової споруди за 
умови  облаштування відповідного мощення та благоустрою території. 
 Свічка С.П. запитала: чому  не виконується рішення виконкому міської 
ради щодо знесення павільйону „Лукулл“. 
 Бугайов В.М.   запропонував  доповісти  з цього питання на наступному 
засіданні виконкому міської ради. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бєлов М.Д. 
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 містобудування, архітектури та 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 396 додається). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Свічці С.П. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 
вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Бугайов В.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 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 № 397 додається). 



25. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Свічці С.П. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 
вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бугайов В.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 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 № 398 додається). 

 
26. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 
міської ради, який проінформував про стан виконання капітального та поточного 
ремонту доріг на території  населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: хто буде контролювати використання виділених  
коштів на виконання капітального ремонту? 

Бартошак В.А. запропонував зобов’язати комунальне підприємство 
„Каштан“ забезпечити   постійний    контроль      за    виконанням   гарантійних     
зобов’язань підрядником  після проведеного ремонту асфальтованого покриття 
доріг на території Пирятинської міської ОТГ. 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Румянцев О.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 заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради  Варави М.В. узяти до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 399 додається). 

 
 

Заступник  міського голови 
з питань діяльності виконкому  
міської ради                                І.С.Шикеринець                                     
 
 
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
Протокол вела 
начальник відділу персоналу 
та організаційної роботи 
виконкому міської ради                  О.А.Мілюта 


