
 
 

 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
02.12.2019                            № 32 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Клітко  
Кочур 
Крагель 
Острянський 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 

М.В. 
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
В.В. 
І.М. 
Т.Г. 
О.О. 

Шикеринець І.С.  
  
Запрошені:    гр.Павелко І.І. 
   
           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 25 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 

 
1. Про хід виконання плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської ради на 2019 рік в частині реалізації місцевих 
(регіональних) програм за дев’ять місяців 2019 року. 

 



         2. Про  план  роботи  виконавчого комітету міської ради на 2020 рік. 
 
         3. Про передачу квартири № 1 по вул. Європейська, 80 в м.Пирятин у 
власність громадянки Кудрявцевої О.В. 
 
          4. Про передачу квартири № 5 по вул. Абаканській, 96 в м. Пирятин у 
спільну часткову власність громадян: Ярошенко І.В., Ярошенко М.М., Ярошенко 
Р.М.,   Ярошенко Є.Р.,   Ярошенко О.Р., Баришевої Т.М., Баришевої Є.І. 
 
          5. Про  переоформлення   житлово-правових  документів на квартиру № 57 
по вул.Полтавська, 2 в м.Пирятин. 

 
          6. Про   надання     тимчасового      дозволу    ДП „Пирятинське    лісове 
господарство“ на розміщення транспортних засобів для торгівлі новорічними 
ялинками. 
 
          7. Про  взяття  гр.Шиндяєвої Ю.Ю. на квартирний облік при  виконкомі  
міської ради. 
 
          8. Про     відмову   гр.Цибульській Н.В.   у     взятті   на    квартирний  облік  
громадян при виконкомі Пирятинської міської ради. 
 
          9. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Пушкіна, 19 в 
м.Пирятин. 
 
         10. Про   нумерацію   квартири   у житловому будинку по пров.Ярмарковий, 
1 в м.Пирятин. 
 
          11. Про    нумерацію    квартири    у  житловому будинку по вул.Хітріна 
Архітектора, 15 в м.Пирятин. 
 
         12. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Кіріченка О.М. в районі 
житлового будинку по вул.Мікромістечко, 14. 
 
          13. Про присвоєння адреси  земельній ділянці для дачного будівництва 
гр.Созінової Т.А. в с.Рівне Пирятинського району. 
 
          14. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 
 
          15. Про конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів 
торгівлі, ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, 
установ та житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до 
Нового 2020 року“. 
 



          16. Про   затвердження   робочого   проекту „Реконструкція вуличного  
освітлення по вул. Завокзальна  в м. Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської області (КТП-68)“. 
 
        17. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул. Аполона Мокрицького  в м. Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської області (КТП-87)“. 
 
        18. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул. Замок, пров. 1-й Замковий вул. Набережна, вул. Зоряна, пров. 
Лісний,  пров. Л. Українки в м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 
області“. 
  
        19. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по вул. Суворова, пров. Суворова, пров. Свинаря, пров. Цибаня, пров. 
Урожайний в м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області“. 
  
         20. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вул. Спартака (від вул.Гагаріна до вул.Завокзальна) в м.Пирятин 
Полтавської області“. 
 
         21. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт проїзної 
частини по пров.Затишному в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
         22. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт тротуару на 
розі вулиць Соборна та Визволення (від вул.Соборна. 52 до вул.Визволення, 1) в 
м.Пирятин Полтавської області“. 
 
         23. Про видачу Кучі В.М. містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки на будівництво торгівельного центру на майдані 
Незалежності, 2 в м.Пирятин . 
     
         24. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 
Пирятинської міської ради. 
 
         25. Про погодження ФОП Павелко І.І. місця розміщення тимчасової 
споруди-зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської ради, 
яка проінформувала про хід виконання плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської ради на 2019 рік в частині реалізації місцевих 
(регіональних) програм за дев’ять місяців 2019 року. 

 
 



ВИСТУПИЛИ: 
Бугайов В.М.  зазначив, що  9 разів  вносилися зміни в Програму розвитку 

дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній 
територіальній громаді. Це не позитивний підхід до роботи по цій Програмі. 
Виконком міської ради напрацьовував пропозиції до Програми, а депутати 
міської ради  неодноразово  вносили зміни у неї, з’явилися нові об’єкти  
капітального будівництва: дороги, тротуари. Це  не припустимо, коли в Плані 
соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2019 рік прописано, що можна вносити зміни 
протягом її дії. Повинні бути чіткі позиції до виконання і їх відповідно 
дотримуватися. Тому запропонував прописати в Плані  заборону про внесення 
змін  до неї. 

Шикеринець І.С. зазначив, що  чинне законодавство дозволяє вносити 
зміни до Плану соціально-економічного розвитку. План спрямовано на 
досягнення стратегічних цілей у громаді, який розроблений з метою 
забезпечення динамічного та  збалансованого її розвитку. Крім того, протягом 
року виникають нагальні питання, які потребують вирішення, змінюються 
напрямки та пріоритети розвитку. 

Члени виконкому детально обговорили проект рішення, підготовлений на 
розгляд сесії.   

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Крагель В.В., Кочур Л.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 443 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про план роботи виконавчого комітету міської ради на 2020 рік. 
Крім того, ознайомила  із запропонованих пропозиціями Бугайова В.М., які були 
включені до Плану, а саме: про проведення КП „Каштан“ поточного (ямкового) 
ремонту доріг в м. Пирятин 2020 році; про перспективи Пирятинської ОТГ у 
сфері поводження з ТПВ;  про виконання гарантійних зобов’язань  за 2018-2019 
рік підрядною організацією по виконанню ремонту доріг; про стан утримання 
лісосмуг на території Пирятинської ОТГ. Також включено загальне питання на 
жовтень місяць 2020 року про стан виконання капітального та поточного 
ремонту доріг на території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 



ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. запропонував  включити  сьогодні на засіданні виконкому 
міської ради в план роботи виконавчого комітету міської ради на 2020 рік 
питання про забезпечення транспортним сполученням  населення громади, в 
тому числі і пільгових категорій. 
 Шикеринець І.С. зазначив, що це питання можна заслухати як про стан 
забезпечення транспортним сполученням  населення громади або покращення 
забезпечення транспортним сполученням громадян. 
 Рябоконь О.П. доповнив, що при розгляді цього актуального питання 
необхідно врахувати запити  жителів громади, з’ясувати про що саме  йде мова і 
над чим потрібно працювати у цьому напрямку для прийняття відповідного 
рішення в процесі обговорення. Запропонував розглянути це питання у першому 
кварталі 2020 року. 

Кочур Л.В. зазначила, що це питання необхідно доопрацювати, і лише 
потім  включити його до переліку питань на розгляд членів виконкому міської 
ради. 

Бугайов В.М. вніс пропозицію змінити механізм затвердження робочих 
проектів на капітальний ремонт об’єктів будівництва.  

Крагель В.В. запропонував включити питання до плану про стан розвитку 
молодіжної політики та залучення молоді  до роботи в громадських організаціях. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав Зергані М.І. підготовити 

для розгляду на наступне засідання виконкому питання про  затвердження 
завдань на проєктування при розробленні проектної документації для об’єктів 
будівництва, замовником яких є виконавчий комітет міської ради. Запропонував 
прийняти рішення з врахуванням доповнень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію керуючого справами виконкому міської  ради Кочур Л.В. 

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

врахуванням доповнень (рішення № 444 додається). 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу квартири № 1 по              
вул. Європейська, 80 в м.Пирятин у власність громадянки Кудрявцевої О.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Острянський В.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  управління  комунальною власністю 
виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 445 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому  міської   ради, яка проінформувала про передачу квартири № 5 по 
вул.   Абаканській,   96 в м. Пирятин у спільну часткову власність громадян: 
Ярошенко І.В.,   Ярошенко     М.М.,   Ярошенко Р.М.,   Ярошенко Є.Р.,   
Ярошенко О.Р., Баришевої Т.М., Баришевої Є.І. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., 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  управління  комунальною власністю 

виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 446 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  

виконкому міської ради, яка проінформувала про переоформлення   житлово-
правових  документів на квартиру № 57 по вул.Полтавська, 2 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бабак Р.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  управління  комунальною власністю 
виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 447 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про    
надання     тимчасового      дозволу    ДП „Пирятинське    лісове господарство“ на 
розміщення транспортних засобів для торгівлі новорічними ялинками. 
  
ВИСТУПИЛИ:       

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.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; 
  „не голосували“ – 1 особа (Чепур О.О.). 

 
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 № 448 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття  гр.Шиндяєвої Ю.Ю. на квартирний облік при  виконкомі  міської ради. 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Острянський В.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 № 449 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
відмову   гр.Цибульській Н.В.   у     взятті   на    квартирний  облік громадян при 
виконкомі Пирятинської міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., 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 № 450 додається). 

 
9. 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.Пушкіна, 19 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Кочур Л.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 № 451 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію  квартири  у житловому будинку по пров.Ярмарковий, 1 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Варава М.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 № 452 додається). 

 
11. 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.Хітріна Архітектора, 15 в 
м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Тарасовський І.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 № 453 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Кіріченка О.М. в районі житлового 
будинку по вул.Мікромістечко, 14. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Острянський В.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 № 454 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси  земельній ділянці для дачного будівництва гр.Созінової Т.А. 
в с.Рівне Пирятинського району. 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Кочур Л.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 № 455 додається). 

 
14. 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 Бабак Р.М., Острянський В.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 № 456 додається). 
 
 У зв’язку з нарадою Рябоконь О.П. залишив засідання. Продовжив 
головувати на засіданні Шикеринець І.С. 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
конкурс „Краще новорічне оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, 
ресторанного господарства, сфери побутових послуг, підприємств, установ та 
житлових будинків в населених пунктах Пирятинської міської ОТГ до Нового 
2020 року“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В.  запропонував визначити більше кращих магазинів, виписати 
відповідні вимоги  до оформлення цих об’єктів. 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Чепур О.О., Кочур Л.В., 
Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 9 осіб; 
                         „проти“ – 1 особа (Крагель В.В.); 
                         „утримались“ – 1 особа (Чепур О.О.).  
 

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

2. Рішення виконавчого комітету з розглянутого питання не прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 
 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження   робочого   проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Завокзальна  в м. Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської області (КТП-68)“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.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 заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

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

(рішення № 457 додається). 
 

17. СЛУХАЛИ: 
 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 
„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Аполона Мокрицького  в 
м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області (КТП-87)“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Острянський 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 № 458 додається). 
 

18. СЛУХАЛИ: 
 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 
„Реконструкція   вуличного   освітлення   по вул.  Замок, пров. 1-й Замковий, 
вул. Набережна, вул. Зоряна, пров. Лісний,  пров. Л. Українки в м. Пирятин, 
Пирятинського району, Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., 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 заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

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

(рішення № 459 додається). 
 

19. СЛУХАЛИ: 
 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 
„Реконструкція   вуличного    освітлення   по   вул. Суворова, пров. Суворова, 
пров. Свинаря, пров. Цибаня, пров. Урожайний в м. Пирятин, Пирятинського 
району, Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
         В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., 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 заступника міського голови з питань діяльності  виконкому 

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

(рішення № 460 додається). 
 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул. Спартака (від вул.Гагаріна до вул.Завокзальна) в м.Пирятин Полтавської 
області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. та Крагель В.В.  висловили  своє бачення щодо недоцільності 
проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Спартака. 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 8 осіб; 

                         „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.); 
                         „утримались“ – 2 особи (Крагель В.В., Острянський В.В.). 
 

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

2.  Рішення виконавчого комітету з розглянутого питання не прийнято. 
 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Павелко І.І. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 461 додається). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт проїзної частини по 
пров.Затишному в м.Пирятин Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання   взяли    участь Бугайов В.М., Крагель 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 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 № 462 додається). 
 
До засідання приєднався Рябоконь О.П. 
 
23. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць 
Соборна та Визволення (від вул.Соборна. 52 до вул.Визволення, 1) в м.Пирятин 
Полтавської області“. 

 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М., 

Острянський В.В., Варава М.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 № 463 додається). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу Кучі В.М. містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
на будівництво торгівельного центру на майдані Незалежності, 2 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“ (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 № 464 додається). 
 
25. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів Пирятинської 
міської ради. 

 



ВИСТУПИЛИ: 
Бугайов В.М.  вніс пропозицію доопрацювати  пункти 1 ,5 та 6 проекту 

рішення. 
Зергані М.І. сказала, що абзац 1 пункту 1 „заборонний дорожній знак 3.21 

„В’ їзд заборонено“ з вул.Абаканська на вул.Успенська, що веде до 
вул.Архітектора Хітріна“ виключити. 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Острянський В.В., 
Тарасовський І.М., Чепур О.О., Крагель В.В. 
 
Залишила засідання Чайка Т.Г. 

 
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 № 465 додається). 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 


