
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
27.12.2019                            № 35 
 

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 
Крагель 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 

М.В. 
В.В. (з двадцять восьмого  питання) 
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
І.М. 
Т.Г. 
О.О. 

  
Запрошені:  керівники закладів дошкільної освіти:  „ Червона шапочка“-   
                     Хандола С.Г.,  „Сонечко“- Тристан А.О.,  „Ромашка“- Кошлач Л.О.,   
                    „ Пролісок“ - Сегеді Н.С., „Берізка“ - Луценко В.Г., „Калинка“ –  
                    Грінченко Н.О., „Ромашка“ ( с.Олександрівка) -  Кулик О.П.;  
                    керівники закладів позашкільної освіти: Пирятинський центр  
                    дитячої та юнацької творчості - Козін С.В., Пирятинська дитячо- 
                    юнацька спортивна школа- Горбачов О.В., Пирятинська станція  
                   юних техніків - Дяченко В.І.; керівники закладів загальної середньої  
                   освіти: Пирятинський ліцей - Пономаренко Л.В., Пирятинська  
                   загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №  4 - Шкурупій Л.Г., Опорний  
                   заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 –  
                   Василенко М.В., Філія Пирятинського ліцею - Стефанова Л.В.;  
                   директор Культурно-громадського центру - Прокопенко Л.В.,  
                   директор    Публічної      бібліотеки    Бойко Ю.А., директор  
                   приватного підприємства „ Хазар-2007“ Гамбаров І.А., гр.Свічка С.П. 



           Рябоконь О.П.  попросив Кочур Л.В. ознайомити з Порядком обговорення 
питань порядку денного засідання виконкому міської ради згідно з Регламентом 
виконавчого комітету міської ради. 
          Кочур Л.В., керуючий справами виконкому міської ради, 
проінформиувала, що на засіданні виконавчого комітету час для доповіді 
визначається наступним чином: при розгляді основних питань - до 10 - 15 хв.; 
при розгляді контрольних питань - до 10 хв.; при розгляді поточних та інших 
питань - близько 5 хвилин; для співдоповідей, виступів при обговоренні - до              
5 хвилин; для довідок, внесення поправок - до 3 хвилин. Через кожні 1,5 години 
роботи оголошуються перерви на 15 хвилин. Члени виконавчого комітету мають 
право вносити щодо обговорюваного питання свої поправки (пропозиції), а інші 
запрошені учасники засідання мають право вносити свої поправки (пропозиції) 
тільки з дозволу головуючого.  У разі необхідності головуючий на засіданні 
може на прохання окремого промовця та за згодою більшості членів виконавчого 
комітету продовжити йому час для виступу. Якщо виступ промовця повторює те, 
що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і 
головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет отримав з цього 
питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з пропозицією 
скоротити виступ або припинити його. Дебати припиняються за пропозицією 
головуючого на засіданні. 
         Крагель В.В. запропонував для виступів членів виконкому міської ради при 
обговоренні питання для кожного члена виконкому  до 1 хвилини.  
        Бугайов В.М.  зауважив, що згідно з Регламентом на засіданні розглядається 
не більше двох основних питань, а в порядку денному їх визначено  багато. Тому 
необхідно виносити на розгляд основні питання, що стосуються важливих тем в 
громаді. 
        Кочур Л.В. зазначила, що  це питання порушувалося кілька місяців тому і з 
цього приводу надавалися пояснення. Регламентом передбачено, що на засідання 
виконавчого комітету виноситься на розгляд, як правило, не більше двох 
планових питань. Планове питання - це питання, яке стосується однієї із 
найважливіших проблем у життєдіяльності міста, стосується значної кількості 
мешканців, вимагає для свого розв’язання певних ресурсів. Такі питання 
готуються заздалегідь на підставі затвердженого річного плану роботи 
виконавчого комітету. Поточний план роботи виконавчого комітету налічує 
близько 172 питання, які потребують розгляду. Кількість засідань, що 
проводяться згідно з планом роботи, зазвичай у 2-у та 4-у середу кожного 
місяця, є недостатньою. Якщо розглядати по два планові питання кожного 
засідання, то необхідно збирати членів виконкому кожного тижня, що буде не 
зручним, як для членів виконкому, так і для працівників структурних підрозділів 
виконкому міської ради, які будуть готувати відповідні питання. 
        Рябоконь О.П. запропонував розглядити по сім питань на кожному засіданні 
виконкому міської ради і внести відповідні зміни до діючого Регламенту. 
        Бугайов В.М. вніс пропозицію розглянути питання до обговорення про 
архітектурний конкурс щодо облаштування громадського простору вшанування 
захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин. 



        Кочур Л.В. пояснила, що на сьогоднішнє засідання виконавчого комітету 
відповідальні виконавці не готували проєкт рішення з цього питання. На 
наступне засідання це питання буде включене до порядку денного.  
         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 32 питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

1. Про   визначення   розміру   надмірно отриманих доходів, які виникли у  
листопаді та грудні 2019 року, на послугу з централізованого опалення для 
житлових будинків по вул. Європейська 4-А,Б. 

 
2. Про встановлення скоригованого тарифу ПП „Хазар-2007“ на послугу з  

Централізованого    опалення     для   житлових  будинків   по вул. Європейська 
4-А, Б. 

 
3.  Про   затвердження   калькуляції   щодо   визначення   вартості  оренди  

приміщень та розрахунку витрат на проведення заходів у  Пирятинському 
культурно- громадському центрі на 2020 рік. 

 
4. Про затвердження штатних розписів закладів дошкільної та 

позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 
 
5. Про затвердження штатних розписів опорних закладів загальної 

середньої освіти Пирятинської міської ради. 
 
6. Про стан організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської 

міської ради. 
 
7. Про затвердження штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру 

відділу    освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 
 
8. Про  графік роботи Центру надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради. 
 
 9. Про підсумки роботи архівного підрозділу апарату виконавчого 

комітету міської ради у 2019 році. 
 
10. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2019 рік. 
 



11. Про виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної 
інформації“ у 2019 році. 

 
12. Про затвердження штатного розпису закладів культури Пирятинської 

ОТГ. 
 
13. Про затвердження штатного розпису Пирятинської школи мистецтв  

на 2019-2020 навчальний рік. 
 

 14. Про зняття Ковальчук (Алієвої) В.В. з квартирного обліку при 
виконкомі міської ради. 

 
 15. Про  взяття  громадян на квартирний облік при  виконкомі міської 

ради. 
  
16. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Квіткова, 1 в 

м.Пирятин. 
 
17. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Січових 

Стрільців, 111 в м.Пирятин. 
 
18. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Січових 

Стрільців, 1 в м.Пирятин. 
 
 19. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Гоголя, 56 в 

м.Пирятин. 
 
 20. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельної ділянки 

гр.Чунадри М.Я. по вул.Загородня, 12 в м.Пирятин. 
 
 21. Про впорядкування адреси житлового будинку по вул.Фестивальна в 

с.Калинів Міст та про нумерацію квартири гр.Борін Г.І. у ньому. 
 
 22. Про присвоєння адрес житлових  будинків та земельних ділянок по 

вул.Степова  в с.Олександрівка Пирятинського району. 
 
 23. Про видачу гр.Морфиду О.В. будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 
 
24. Про видачу Тягун В.М. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража по вул.Соборна в м.Пирятин. 
   
 25. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція 

Олександрівського сільського клубу, що знаходиться за адресою:                      
вул. Центральна, 7 с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області“. 



26. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт тротуару 
(березової алеї) по вул. Січових Стрільців в м.Пирятин Полтавської області“. 

 
27. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція перехрестя вулиць 

Визволення-Цибання-Ярмаркова-Аврущенка з облаштуванням кругового руху в 
м. Пирятин Полтавської області“. 

 
28. Про проведення демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої 

реклами гральних закладів в м.Пирятин. 
 
29.     Про надання тимчасового дозволу підприємству Пирятинської РССТ 

„Комбінат громадського харчування“ (Сабірова Г.А.), ФОП Чепуру О.О., ФОП      
Барабашу О.В., ФОП Куриленку М. І. та ФОП Кудряшовій Н. М. на розміщення 
нестаціонарних засобів для торгівлі  та надання послуг у сфері розваг для дітей. 

 
30. Про надання тимчасового дозволу ФОП Загорульку М.О. на 

розміщення транспортних засобів для торгівлі новорічними ялинками. 
 
31. Про затвердження завдання на проєктування при розробленні 

проектної документації для об’єктів будівництва. 
 
32. Про проведення демонтажу тимчасової споруди ФОП Кучі В.М. за 

адресою:  вул. Європейська, 163а, м. Пирятин. 
 

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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
визначення   розміру   надмірно отриманих доходів, які виникли у листопаді та 
грудні 2019 року, на послугу з централізованого опалення для житлових 
будинків по вул. Європейська 4-А,Б. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
       В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г., Крагель 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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 472 додається). 



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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення скоригованого тарифу ПП „Хазар-2007“ на послугу з  
Централізованого    опалення     для   житлових  будинків   по вул. Європейська 
4-А, Б. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
       В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Крагель 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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 473 додається). 

 
3. 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 2020 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Крагель В.В. запропонував затвердити калькуляції щодо  визначення   
вартості  оренди приміщень Центру, а через рік повернутися до розгляду цього 
питання, попередньо проаналізувавши витрати та доходи.  
          В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бугайов В.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 474 додається). 
 
4. 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: 

Рябоконь О.П. запитав: що змінилося у тарифікації та чи змінилася 
кількість штатних одиниць у закладах? 

Зуєв С.В. відповів, що змінився рівень заробітної плати, що вплинув на 
рівень посадового окладу (тарифної ставки) працівників. Кількість штатних 
одиниць не змінилася. У Калиновомостівському закладі дошкільної освіти 
„Калинка“ штатний розпис упорядкований в межах визначених штатних 
одиниць. 

Бугайов В.М. запропонував  через два місяці розглянути питання  про 
встановлення  надбавки за престижність у розмірі  30% у закладах освіти  ОТГ та 
застосування її на практиці. 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Чайка Т.Г., Крагель 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 освіти,  молоді  та спорту міської ради  
Зуєва С.В.  узяти до відома.        
           2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 475 додається).  

 
5. 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: 

Клітко Н.В. запитала: чи передбачена  посада сторожа у Філії Опорного   
закладу Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6. Зуєв С.В. 
відповів, що не передбачена. 

Крагель В.В. запитав: чи подавалися пропозиції про введення  додаткової 
одиниці – сторожа. 



Василенко М.В. сказав, що  заклад направляв відповідного листа щодо 
введення додаткової штатної одиниці. Також звернувся з проханням увести цю 
додаткову одиницю на цьому засіданні виконкому міської ради. 

Крагель В.В. підтримав пропозицію Василенка М.В. 
Кочур Л.В. зазначила, що  зараз можна ввести додаткову одиницю, а в 

подальшому заклад  звернеться за додатковим фінансуванням. 
В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 

врахуванням доповнень. 
 

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 з 
врахуванням доповнень (рішення № 476 додається).  

 
6. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про стан організації харчування дітей у закладах освіти 
Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Василенко М.В., директор Опорного   закладу Пирятинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 6, проінформував членів виконкому, що у закладі 
облаштувано „шведський стіл“.  Тобто  спосіб подачі їжі, при якому кілька  
страв виставляються поруч, їжу розбирають на тарілки самі учні. Дитина 
вибирає те, що їй більше подобається. Одні можуть любити рибу, інші – її не 
люблять, або за станом здоров’я, наприклад, протипоказання вживати молочні 
продукти тощо. Тому і  виникла ідея створити такий підхід до харчування 
школярів. Поки що діти мають на вибір дві страви. Наприклад, школярі зможуть 
обирати між рибою, відбивною та котлетою, або між гречкою, картоплею тощо. 
Далі плануємо урізноманітнити меню.  

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель 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 освіти,  молоді  та спорту міської ради  

Зуєва С.В.  узяти до відома.        
           2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 477 додається).  

 
7. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про затвердження штатного розпису інклюзивно-
ресурсного центру відділу    освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 
 
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“ (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 № 478 додається).  

 
8. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П.,    керівника-адміністратора Центру надання адміністративних  
послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про графік роботи Центру 
надання адміністративних послуг виконкому міської ради. 
      
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“ (11 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 № 479 додається). 



9. СЛУХАЛИ: 
Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
архівного підрозділу апарату виконавчого комітету міської ради у 2019 році. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання  взяли  участь  Кочур Л.В., Бугайов В.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      загального       відділу    та     інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 480 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
із зверненнями громадян за 2019 рік. 
 
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“ (11 осіб); 
                        „проти“ – 0 осіб; 
                        „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію  начальника      загального       відділу    та     інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 481 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про виконання вимог 
Закону України „Про доступ до публічної інформації“ у 2019 році. 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В   обговоренні  питання  взяли  участь  Бабак Р.М.,  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      загального       відділу    та     інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 482 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 
проінформувала про затвердження штатного розпису закладів культури 
Пирятинської ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 483 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 
         Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 
проінформувала про затвердження штатного розпису Пирятинської школи 
мистецтвна 2019-2020 навчальний рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 484 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
зняття Ковальчук (Алієвої) В.В. з квартирного обліку при виконкомі міської 
ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Клітко Н.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 № 485 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття  громадян на квартирний облік при  виконкомі 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“ (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 № 486 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.Квіткова, 1 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“ (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 № 487 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.Січових Стрільців, 111 в 
м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Варава М.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 № 488 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.Січових Стрільців, 1 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“ (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 № 489 додається). 

 
19. 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.Гоголя, 56 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Варава М.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 № 490 додається). 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси житлового будинку та земельної ділянки гр.Чунадри М.Я. 
по вул.Загородня, 12 в м.Пирятин. 

 
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“ (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 № 491 додається). 

 
21. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси житлового будинку по вул.Фестивальна в с.Калинів Міст 
та про нумерацію квартири гр.Борін Г.І. у ньому. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Клітко Н.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 № 492 додається). 
 
 



22. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адрес житлових  будинків та земельних ділянок по вул.Степова  в 
с.Олександрівка Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Варава М.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 № 493 додається). 
 
23. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Морфиду О.В. будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Варава М.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 № 494 додається). 
 
24. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



видачу Тягун В.М. містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
на будівництво гаража по вул.Соборна в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.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 № 495 додається). 

 
25. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Реконструкція Олександрівського сільського 
клубу, що знаходиться за адресою: вул. Центральна, 7 с.Олександрівка 
Пирятинського району Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Варава М.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 № 496 додається). 

 
26. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт тротуару (березової алеї) 
по вул. Січових Стрільців в м.Пирятин Полтавської області“. 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Крагель В.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 № 497 додається). 

 
27. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Реконструкція перехрестя вулиць Визволення-
Цибання-Ярмаркова-Аврущенка з облаштуванням кругового руху в м. Пирятин 
Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні    питання     взяли   участь  Крагель В.В., Чайка Т.Г., 
Бугайов В.М., Кочур Л.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 № 498 додається). 
 
До засідання приєднався Гудзь В.В. 
 
28. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



проведення демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами гральних 
закладів в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. зазначив, що це питання відноситься до повноважень поліції. 
Бєлов М.Д.  запропонував здійснити демонтаж цих конструкцій з 

представниками поліції. 
Соловйов Р.Ю. запропонував залишити пункт 2 рішення в такій редакції: 

„2. Зобов’язати комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.) підготувати та 
вручити приписи власникам зазначених рекламних конструкцій щодо демонтажу 
рекламних засобів протягом 3-х робочів днів (від дня прийняття рішення).“.  

Члени виконкому міської ради підтримали пропозицію Соловйова Р.Ю. 
В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бєлов М.Д. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 11 осіб; 

                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 1 особа (Крагель В.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 № 499 додається). 
 
Засідання залишив Рябоконь О.П., продовжив ведення засідання Варава М.В. 

 
29. СЛУХАЛИ: 
        Зубко Л.М., провідного спеціаліста  відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання тимчасового дозволу підприємству Пирятинської РССТ „Комбінат 
громадського харчування“ (Сабірова Г.А.), ФОП Чепуру О.О., ФОП      Барабашу 
О.В., ФОП Куриленку М. І. та ФОП Кудряшовій Н. М. на розміщення 
нестаціонарних засобів для торгівлі  та надання послуг у сфері розваг для дітей. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          Чепур О.О. повідомив про „конфлікт інтересів“ при розгляді цього 
питання. 
 Соловйов Р.Ю. здійснив нагляд, як представник уповноваженого відділу з 
корупції. 
          В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Кочур Л.В. 
          У підсумку обговорення Варава М.В. 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 № 500 додається). 

 
30. СЛУХАЛИ: 
        Зубко Л.М., провідного спеціаліста  відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання тимчасового дозволу ФОП Загорульку М.О. на розміщення 
транспортних засобів для торгівлі новорічними ялинками. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання взяли участь Бабак Р.М., Тарасовський І.М. 
           У підсумку обговорення Варава М.В. 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 № 501 додається). 
 
31. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження завдання на проєктування при розробленні проектної документації 
для об’єктів будівництва. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував розглянути це питання на наступному 
засіданні виконкому міської ради у присутності міського голови Рябоконя О.П. 

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“ (11 осіб); 
                   „проти“ – 0 осіб; 
                   „утримались“ – 0 осіб.  
ВИРІШИЛИ: 

Розглянути питання на наступному засіданні виконкому міської ради. 
 
32. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
проведення    демонтажу    тимчасової   споруди ФОП Кучі В.М. за адресою:   
вул. Європейська, 163а, м. Пирятин. 
 В обговоренні взяли участь Чайка Т.Г., Клітко Н.В. Чепур О.О., Гудзь В.В.,  
Крагель В.В, Бугайов В.М.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:        за“ – 7 осіб; 
                   „проти“ – 0 осіб; 
                   „утримались“ – 4 особи (Чепур О.О., Гудзь В.В.,  
                                    Крагель В.В, Бугайов В.М.)  
 
 
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 


