
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

15.03.2019                            № 8 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Андрейщук  

Бабак 

Р.А. 

Р.М. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

Крагель 

Маслак 

Острянський  

Румянцев 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

В.В. 

В.О. 

В.В. 

О.В. 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

Шикеринець І.С. 

  

Запрошені: директор     КП    „Готель „Пирятин“     Фисун В.Ю., виконувач       

                    обовʼязків    начальника     Пирятинських      госпрозрахункових         

                    очисних  споруд Манько С.В., головний  економіст   Пирятинських  

                    госпрозрахункових            очисних       споруд           Гавриленко Н.В.;   

                   директор КП   „Пирятинський   міський    водоканал“     Дубров М.Я.,      

                   головний    бухгалтер КП  „Пирятинський    міський водоканал“              

                   Габрієлян С.Ю.;  директор   комунального      підприємства      

                   роздрібної      торгівлі   „Райдуга“    Соколовська Л.С.,   директор      

                   КП „Каштан“  Скочко В.І.,   головний     бухгалтер КП „Каштан“  

                  Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., начальник     

                  Пирятинського  ВП ГУНП в Полтавській області  Возний О.Г. 



          Міський голова Рябоконь О.П. зазначив,   що   розгляд   питання  про   стан  

дотримання правопорядку у вихідні,  святкові дні та  у вечірній час у місті за  

2018 – 2019 роки спричинений побиттям в ніч  з 8 на 9 березня пирятинця Сергія 

Шевченка. Ця подія має суспільний резонансний характер, тому на засідання 

виконкому запросили начальника поліції Олексія Возного. Також запропонував 

Олексію Возному надавати міській раді оперативну інформацію щодо 

криміногенної ситуації у місті двічі на місяць. 

         

         Шикеринець І.С. вніс пропозицію розглянути питання передачі  районного 

Будинку культури ЗІ спільної власності територіальних громад у  власність 

об’єднаної громади.   

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і розглянути 22 питання порядку денного.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (17 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

          

1. Про   встановлення   тарифу  на послуги з вивезення рідких побутових 

відходів Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 

 

        2. Про затвердження фінансового плану Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд на 2019 рік. 

 

       3. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Каштан“ на 2019 рік. 

 

 4. Про надання матеріальної допомоги гр. Ярунець Г.М. на поховання. 

 

     5.  Про надання матеріальної допомоги гр. Матвієнку М.В. на поховання. 

 

         6. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік. 

 

         7. Про погодження Звіту про виконання інвестиційної програми 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2018 рік. 

 

         8. Про затвердження фінансового плану  комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ на 2019 рік. 

 

         9. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2019 рік. 

          10. Про      затвердження      Положення     про    автоматизовану   систему  



формування та ведення реєстру територіальної громади в електронному вигляді 

„Реєстр Пирятинської об’єднаної територіальної громади“. 

 

        11. Про передачу квартири № 19 по вул. Абаканська 102 А в м.Пирятин у 

власність громадянки Щегельської О.М. 

  

          12. Про передачу квартири № 21 по вул. Полтавська, 3 в м.Пирятин у 

спільну  часткову  власність громадян: Шкурко Г.М., Шкурко Л.М., Шкурко В.Г. 

 

          13. Про  взяття гр.Алехна І.В. на квартирний облік при виконкомі міської 

ради. 

 

          14. Про архітектурний конкурс щодо облаштування громадського простору 

вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин. 

 

          15. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Гребінківська, 

15  в м.Пирятин. 

 

         16. Про видачу ФОП Погорілку С.В. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на реконструкцію квартири № 1 по вул.Соборна, 24 

в м.Пирятин.   

   

          17. Про    присвоєння    адреси     земельній  ділянці (орендар 

гр.Гончаренко В.М.)  по вул. Ярмаркова в м.Пирятин. 

 

          18.  Про продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди 

Гончаренка В.М. по вул.Ярмаркова  в м.Пирятин. 

 

          19. Про видачу гр.Харсуну Б.О. будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки по вул.Визволення, 19 в м.Пирятин.   

 

          20. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція підвального 

приміщення в Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул.Визволення, 

2А в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

 21. Про  стан    дотримання   правопорядку   у  вихідні,  святкові дні та  у  

вечірній час у місті за  2018 – 2019 роки. 

 

          22. Про передачу  районного Будинку культури зі спільної власності 

територіальних громад у  власність об’єднаної громади. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В.,   начальника управління економіки виконкому міської ради,  

яка проінформувала про встановлення тарифу на послуги з вивезення рідких 

побутових відходів Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. сказав, що підприємство повинне працювати в 

конкурентному середовищі і надавати  послуги з  вивезення рідких побутових 

відходів населенню. 

Тарасовський І.М. зазначив, що жителі  Олександрівського 

старостинського округу співпрацюють з очисними. Приватними підприємцями  

зливається вміст асенізаторів у невідведених для цього місцях, завдаючи цим 

самим шкоди навколишньому середовищу.  

          В      обговоренні     питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель  В.В., 

Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (17 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника   управління  економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 91 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

  Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження фінансового плану Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Гавриленко Н.В.,  головний  економіст Пирятинських госпрозрахункових 

очисних   споруд, коротко проінформувала членів виконкому міської ради про 

фінансовий план підприємства  на 2019 рік. Також зазначила, що, у зв’язку 

зізменшенням стоків від сироробного заводу, виникає необхідність переглянути 

тариф на послугу. 

         Рябоконь О.П. зазначив, що діяльність підприємства необхідно привести до  

відповідних нормативів.  

        В   обговоренні   питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель В.В., 

Бугайов В.М. 

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

цілому. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (17 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 92 додається). 

 

Засідання виконкому залишив Гудзь В.В. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного    спеціаліста   відділу  економічного   анаізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження    фінансового    плану   комунального   підприємства „Каштан“ на 

2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Ткаченко Н.В.,  економіст КП „Каштан“, яка  коротко проінформувала 

членів виконкому міської ради про фінансовий план підприємства  на 2019 рік. 

Бугайов В.М. запитав, з чим пов’язано зменшення фінансування дохідної 

частини з боку міської ради. 

          Ткаченко Н.В.  відповіла, що зменшилося фінансування доходної частини з 

боку міської ради за рахунок того, що підприємство з 01 квітня 2018 року 

переведено на інший вид розрахунку - лоти. Тому в минулому році  у  доходи 

враховано було  і фінансування міської ради  за перший квартал 2018 року. 

          В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., який наголосив, що 

така форма розрахунку і звітування по актах виконаних робіт дала можливість 

ефективного використання бюджетних коштів, контролю за виконаними 

роботами, якісному виконанню робіт. 

          Крагель В.В. зазначив, що КП „Каштан“ повинно працювати якісно. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 93 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради,       яка       проінформувала     про    надання     матеріальної      допомоги 

гр. Ярунець Г.М. на поховання. 

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“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 94 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

          Колос А.В., головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 

ради,       яка       проінформувала    про    надання      матеріальної       допомоги 

гр. Матвієнку М.В. на поховання.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Румянцев О.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 95 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 



затвердження фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Габрієлян С.Ю., головний    бухгалтер КП  „Пирятинський    міський 

водоканал“, яка коротко проінформувала членів виконкому міської ради про 

фінансовий план підприємства  на 2019 рік. 

Бугайов В.М.    зробив    зауваження   щодо зменшення заробітної плати на 

30 тис. грн., ніж у минулому році.  

Рябоконь О.П. зазначив, що низький рівень заробітної плати  ще більше 

поглибить проблему нестачі робітничих кадрів на підприємстві.  

Габрієлян С.Ю. відповіла, що заробітна плата передбачена відповідно до 

тарифу. По факту прибутку підприємства буде і підвищуватися заробітна плата 

працівникам. 

Рябоконь О.П. сказав, що платіжна дисципліна споживачів водоканалу 

знизилася після корегування тарифу. Люди не готові платити значно вищі суми. 

Причиною цього є те, що попередній тариф діяв близько 2 років і різко зріс на 

35%.  Хоча міською радою неодноразово пропонувалося підприємству поступове 

підняття тарифу. 

        Дубров М.Я., директор КП  „Пирятинський    міський водоканал“ 

запропонував вихід із цієї ситуації -  дотування підприємства із бюджету міської 

ОТГ. 

         Крагель В.В. запитав, чи планується виділення коштів у цьому році 

міською радою. 

         Габрієлян С.Ю. відповіла, що планується виділення коштів 300 тис.грн. на 

будівництво свердловини. 

         Шикеринець І.С. сказав, що управлінням економіки виконкому міської 

ради було проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства  за  4 

квартал 2018 року. Підприємство спрацювало збитково, тому необхідно 

переглядати  тариф. Також зазначив, що підтримка водоканалу  здійснюється 

систематично: співфінансуються проекти, завдяки яким, наприклад, 

збільшується кількість споживачів послуг підприємства (будівництво нової 

свердловини на Заріччі), покращуються мережі та обладнання (проект Асоціації 

ОТГ та Ради Європи по міжмуніципальному співробітництву, проект DESPRO). 

Це можливість додаткового заробітку коштів. 

          Острянський В.В. наголосив, що фінансова підтримка водоканалу має бути 

одним із пріоритетів міської влади. 

          Рябоконь О.П. доручив    управлінню  економіки виконкому міської ради  в 

період між проведенням засідань виконкому міської ради проаналізувати тарифи 

і рівень дотування підприємств з водопостачання в інших містах, наприклад 

Хорол, Гадяч та надати свої рекомендації. 

         Бугайов В.М. запропонував відхилити проект і перенести розгляд цього 

питання на наступне засідання. 

 Крагель В.В. рекомендував керівництву підприємства провести загальні 

збори та проаналізувати ситуацію по заробітній платі з  працівниками. 



         Члени виконавчого підприємства підтримали пропозицію Бугайова В.М. 

         В  обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Румянцев О.В. 

         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати  

питання з врахуванням зауважень та пропозицій та розглянути його на 

наступному засіданні виконкому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 14 осіб; 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 2 особи (Маслак В.О., Острянський В.В.)  

 

 

ВИРІШИЛИ: 

        1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома. 

        2. Питання про затвердження фінансового плану комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік перенести на 

наступне засідання виконкому. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

погодження Звіту про виконання інвестиційної програми комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

        Габрієлян С.Ю., головний    бухгалтер КП  „Пирятинський    міський 

водоканал“, яка коротко проінформувала членів виконкому міської ради про звіт 

щодо виконання інвестиційної програми на 2018 рік. 

         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“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 96 додається). 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження фінансового плану  комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

       Фисун В.Ю., директор     комунального       підприємства    „Готель 

„Пирятин“,    яка коротко проінформувала членів виконкому міської ради про 

фінансовий план підприємства  на 2019 рік. 

       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“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 97 додається). 

 

Засідання виконкому залишив Варава М.В.  

 

9. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О.,   головного  спеціаліста   відділу економічного аналізу та  

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі 

„Райдуга“ на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Соколовська Л.С.,  директор  комунального  підприємства   роздрібної      

торгівлі   „Райдуга“,     яка коротко проінформувала членів виконкому міської 

ради про фінансовий  план підприємства  на 2019 рік. 

         В      обговоренні     питання взяли участь Шикеринець І.С., Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку    управління  економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 98 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Божка А.М.,  начальника  відділу   інформаційних  технологій  та захисту  

інформації виконкому міської ради, який проінформував про затвердження      

Положення     про    автоматизовану   систему формування та ведення реєстру 

територіальної громади в електронному вигляді „Реєстр Пирятинської 

об’єднаної територіальної громади“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Снаговський О.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   начальника   відділу інформаційних технологій та захисту  

інформації виконкому міської ради Божка А.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 99 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,   виконувача  обов’язків  начальника  відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про 

передачу квартири № 19 по вул. Абаканська 102 А в м.Пирятин у власність 

громадянки Щегельської О.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Маслак В.О. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 100 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,   виконувача  обов’язків  начальника  відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради, яка проінформувала про 

передачу квартири № 21 по вул. Полтавська, 3 в м.Пирятин у спільну  часткову  

власність громадян: Шкурко Г.М., Шкурко Л.М., Шкурко В.Г. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Клітко Н.В. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу   управління   

комунальною  власністю виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 101 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про  взяття гр.Алехна І.В. на квартирний облік при виконкомі 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Андрейщук Р.А., Крагель В.В. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб. 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію спеціаліста 2 категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства виконкому міської ради Нічик С.В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 79 додається). 

 

До засідання виконкому приєднався  Варава М.В.  

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

архітектурний конкурс щодо облаштування громадського простору вшанування 

захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запропонував доповнити  положення, що участь в конкурсі 

можуть брати і  представники громади, які не мають архітектурної чи 

будівельної освіти, але мають хорошу ідею. 

Також  ввести до складу журі спеціалістів з будівельною, архітектурною світою, 

які можуть фахово  втілити  в життя той чи інший проект. 

 Крагель   В.В.       підтримав      пропозицію     Бугайова В.М.  щодо участі 

представників громади у конкурсі. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Клітко Н.В., 

Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати 

проект рішення з урахуванням всіх пропозицій та зауважень. Також запросити 

представників громадськості для участі у  засіданні виконкому міської ради під 

час розгляду цього питання.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію    начальника     відділу     будівництва,     архітектури      та  

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

до відома.  

2.  Розглянути     проект      рішення     про    архітектурний  конкурс щодо  

облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 

цілісності України в місті Пирятин на наступному засіданні виконкому після 

доопрацювання. 

 

 

 



15. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Гребінківська, 15  в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Маслак В.О. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (16 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 № 103 додається). 

 

Засідання виконкому залишила Андрейщук Р.А.  

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу ФОП Погорілку С.В. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на реконструкцію квартири № 1 по вул.Соборна, 24 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. зазначив, що членам виконкому міської ради відповідно до 

проекту не зрозуміло, яка саме буде добудова. 

Румянцев О.В. запропонував перенести розгляд цього питання на наступне 

засідання виконкому  та запросити  власника квартири Погорілка С.В. 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати  

питання з врахуванням зауважень та пропозицій та розглянути його на 

наступному засіданні виконкому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 осіб; 

  „проти“ – 1 особа (Чепур О.О.); 

  „утримались“ – 1 особа (Острянський В.В.).  

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію     начальника     відділу    містобудування,  архітектури та  

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

до відома.  

2. Перенести       розгляд      питання   про    видачу ФОП Погорілку С.В.  

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію 

квартири № 1 по вул.Соборна, 24 в м.Пирятин. Також  запросити власника 

квартири Погорілка С.В. на засідання виконкому міської ради. 

 

До засідання виконкому приєдналася Андрейщук Р.А.  

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння    адреси        земельній  ділянці    (орендар гр.Гончаренко В.М.)  по 

вул. Ярмаркова в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чайка Т.Г. 

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

цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Острянський 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 № 104 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

продовження    строку    дії     паспорта прив’язки тимчасової споруди 

Гончаренка В.М. по вул.Ярмаркова  в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В.,Снаговський О.О. 

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

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 1 особа (Острянський 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 № 105 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Харсуну Б.О. будівельного паспорта забудови земельної ділянки по 

вул.Визволення, 19 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чайка Т.Г. 

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

цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 15 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 № 105 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проекту „Реконструкція підвального приміщення в 

Пирятинському ліцеї, що знаходиться за адресою: вул.Визволення, 2А в 

м.Пирятин Полтавської області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Снаговський О.О., 

Бугайов В.М., Варава М.В. 



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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – одноголосно (16 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 104 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Возного О.Г.,   начальника   Пирятинського  ВП   ГУНП    в     Полтавській  

області,  який проінформував про стан дотримання правопорядку у вихідні,  

святкові дні та  у вечірній час у місті за  2018 – 2019 роки (інформація 

додається). 

         Також  поінформував про хід розслідування справи по факту побиття 

жителя села Заріччя, яке сталося в розважальному закладі 9 березня. Олексій 

Возний запевнив, що всі фігуранти події встановлені, триває досудове 

розслідування по даних кримінальних провадженнях та через два місяці ця 

справа буде скерована до суду. 

          Міський голова Олексій Рябоконь закликав правоохоронні органи звернути 

більшу увагу на криміногенні угрупування та дотримання встановленого 

робочого часу розважальними закладами на території міста. Також зазначив, що 

встановлення відеокамер для підтримання безпеки громадян повинно 

проводитися не лише міською радою, а й тими суб’єктами господарювання, в 

закладах яких перебуває велика кількість громадян. Для дотримання безпеки ці 

заклади повинні бути добре освітлені. 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Крагель В.В., 

Андрейщук Р.А., Бугайов В.М. 

         Міський голова Олексій Рябоконь доручив спеціалістам міської ради 

підготувати проекти рішень виконавчого комітету щодо встановлення режиму 

реалізації спиртних напоїв на території Пирятинської міської ОТГ та  про 

створення  робочої групи для здійснення моніторингу за перебуванням 

неповнолітніх у закладах сфери розваг та громадського харчування.  

 

22. СЛУХАЛИ: 

Шикеринця І.С.,    заступника   міського   голови   з   питань    діяльності  

виконкому  міської  ради,  який проінформував про  передачу  районного 

Будинку культури зі спільної власності територіальних громад у  власність 

об’єднаної громади. Зазначив, що районна рада так і не надала чіткої відповіді на 

листи міської ради щодо передачі районного Будинку культури, дитячої та 



дорослої бібліотеки. Наголосив, що на сьогодні відсутня офіційна інформація чи 

будуть передані разом з установами основні засоби та матеріальні цінності. 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Крагель В.В., 

Андрейщук Р.А., 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 

 

 


