
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
09.10.2019                            № 28 
 

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

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак  
Бєлов  
Бугайов 

Р.М. 
В.А. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко 
Румянцев 
Тарасовський 

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
О.В. 
І.М. 

Чайка 
 

Т.Г. 
 

Запрошені:    директор  КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я., 
                      головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“ 
                      Габрієлян С.Ю, економіст КП „Пирятинський міський водоканал“ 
 
           Комаренко В.Д., начальник відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської радив,  внесла пропозицію включити  до 
переліку питань порядку денного засідання питання  про надання тимчасового 
дозволу приватному підприємству „Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ на 
розміщення цирку-шапіто „Алекс“ на території стадіону „Ювілейний“ 
(вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин).  

Шикеринець І.С. запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути 
6 питань порядку денного.  

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



Порядок  денний: 
 

1. Про коригування встановленого тарифу з централізованого водопостачання 
КП „Пирятинський міський водоканал“. 

 
2. Про затвердження штатних розписів закладів дошкільної та позашкільної 

освіти Пирятинської міської ради. 
 
3. Про впорядкування адреси частини нежитлового приміщення (магазину) по 

вул.Цибаня, 2А в м.Пирятин. 
 
4. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 
                
5. Про початок опалювального періоду 2019-2020 року на території населених 

пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 
6. Про надання тимчасового дозволу приватному підприємству 

„Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ на розміщення цирку-шапіто „Алекс“ 
на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин). 

 
1. СЛУХАЛИ: 

 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
коригування встановленого тарифу з централізованого водопостачання КП 
„Пирятинський міський водоканал“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Шикеринець І.С. зазначив, що  у зв’язку з тим, що тариф з централізованого 
водопостачання не був скоригований, то підприємство за підсумками   8   місяців   
цього року має збитки у розмірі 160 000 грн. 

Габрієлян С.Ю.  поінформувала, що  за  9 місяців збитки складають близько 
145 000 грн., але з новим тарифом підприємство  до кінця року  не буде збитковим. 

Чайка Т.Г.  сказала, що на постійних депутатських комісіях неодноразово 
порушувалося питання заробітної плати працівників підприємства. Запитала: чи 
дасть скоригований тариф можливість підвищити заробітну плату працівникам, і 
таким чином,  призупинить відтік кадрів. 

Габрієлян С.Ю.   відповіла, що заробітна плата  на підприємстві зросте  від 2 
500 грн. до 3 000 грн. 

Бугайов В.М. зауважив, що  із 2012 року  четвертий раз  коригується тариф на 
централізоване водопостачання, тому доцільно підприємству  розробити новий 
тариф. Чому до цього часу він не розроблений чи є, можливо,  певні  труднощі? 

Дубров М.Я. наголосив, що до 01 травня 2020 року потрібно встановити 
новий тариф та укласти договори про надання послуг з централізованого 
водопостачання з населенням відповідно до Закону України „Про житлово-
комунальні послуги“. 



Бугайов В.М. зазначив, що тариф зріс на 50 % та висловив побоювання, що  
підвищення тарифу може мати  негативний резонанс у громаді. 

У відповідь Шикеринець І.С. сказав, що головне у цьому випадку -  отримати 
конструктивні пропозиції від громадян  при формуванні тарифу, які будуть  
відповідати вимогам чинного законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Тарасовський І.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 
№ 369 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про затвердження штатних розписів закладів дошкільної та 
позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. рекомендував Зуєву С.В.  при розгляді аналогічних питань 
готувати більш детальну інформацію. 

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“ (11 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 

№ 370 додається). 
 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси частини нежитлового приміщення (магазину) по вул.Цибаня, 
2А 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 
№ 371 додається). 
 
4. 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 Бугайов В.М., 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 
№ 372 додається). 

 
5. 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: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М.,  Гудзь В.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 заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради  Варави М.В. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 373 додається). 
 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу приватному підприємству „Продюсерський центр „Гастролі в 
Україні“ на розміщення цирку-шапіто „Алекс“ на території стадіону „Ювілейний“ 
(вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бартошак В.А. 
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 

№ 374 додається). 
 

 
 
 

Виконувач обов’язків  
міського голови                                                                         І.С.Шикеринець       
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                  Т.Д.Нестерець 
 
 


