
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

16.04.2019                            № 11 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бартошак  

Р.М. 

В.А. 

Бугайов В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кальницький 

Клітко 

Маслак 

Острянський  

Румянцев 

М.В. 

В.В. (з шостого питання) 

О.О. 

Н.В. 

В.О. 

В.В. 

О.В. 

Снаговський 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

О.О. 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

  

Запрошені: директор       КП „Каштан“  Скочко В.І.,   головний     бухгалтер КП  

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

                     ФОП Погорілко С.В. 

           

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і розглянути 26 питань порядку денного.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

 

 



Порядок  денний: 

 

          1. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради впродовж І кварталу 2019 року. 

 

   2. Про надання матеріальної допомоги гр. Шмиголь Н.М. на поховання. 

 

         3. Про    надання   матеріальної     допомоги     гр. Мотильовій  Л.М.  на 

поховання. 

 

 4. Про надання матеріальної допомоги  гр. Квачу М.І. на поховання. 

 

  5. Про стан організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської 

міської ради. 

 

         6. Про організацію літнього оздоровлення дітей Пирятинської  міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

         7. Про  дотримання вимог законодавства щодо створення сприятливих умов  

для  життєдіяльності  осіб з обмеженим можливостями у закладах освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

8. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Успенська, 62 в 

м.Пирятин. 

 

          9. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Андрузького 

Георгія, 2А в м.Пирятин. 

 

          10. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати в будівництві 

на 2019 рік. 

 

11. Про присвоєння адреси земельним ділянкам по вул.Європейська, 157Б 

в м.Пирятин. 

 

12. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки на території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

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

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

в м.Пирятин. 

     

          14. Про виготовлення гр.Черниш О.Ю. паспорта прив’язки тимчасової 

споруди в м.Пирятин. 

 



           15. Про виготовлення ТОВ „Пирятинський сирзавод“ паспорта прив’язки  

тимчасової споруди за адресою: вул.Ярмаркова в м.Пирятин. 

 

          16. Про Раду підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 

 17. Про надання тимчасового дозволу ФОП Куцебко  Л.А. на 

розміщення нестаціонарних засобів для  виносної торгівлі на прилеглій території 

до магазину  вул.Визволення, 14, в м.Пирятин. 

 

 18. Про надання тимчасового дозволу ФОП Савченко О.О. на 

розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі по вул.Визволення, 2Б 

в м.Пирятин. 

 

 19. Про надання тимчасового дозволу ФОП  Чепур Т.М. на 

розміщення нестаціонарних засобів для  виносної торгівлі на  майдані 

Незалежності та по вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин. 

 

           20. Про встановлення ФОП Коломицевій К.А. режиму роботи магазину 

,,Конфіскат“  за адресою: вул.Соборна, 25  в  м.Пирятин. 

 

 21. Про надання тимчасового дозволу ФОП  Кудряшовій Н.М.  на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для 

виносної торгівлі на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, 

м.Пирятин). 

 

       22. Про визначення тимчасового місця для виносної торгівлі предметами 

ритуальної належності під час поминальних днів (05.05.2019-07.05.2019). 
  

       23. Про надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів на прилеглій до міського цвинтаря   (вул.Визволення, 7, 

м.Пирятин) території,  для виносної торгівлі живими квітами. 

   

       24. Про надання тимчасового дозволу КП „Каштан“ на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі на території міського цвинтаря по 

вул.Визволення,7 в м.Пирятин. 

 

       25. Про встановлення тимчасового режиму роботи закладів ресторанного 

господарства, об’єктів та відділів торгівлі (зі спеціалізацією алкогольні напої) на 

території Пирятинської міської об’єднаної  територіальної громади 27.04.2019 - 

28.04.2019. 

 

 26. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Каштан“ на 2019 рік. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/___04_2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD__%D0%A4%D0%9E%D0%9F__%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0__%D0%9A_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/___04_2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD__%D0%A4%D0%9E%D0%9F__%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0__%D0%9A_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%201.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%201.pdf


До засідання приєднався Румянцев О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про стан відвідування 

членами виконкому засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

впродовж І кварталу 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 125 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора    Пирятинського   міського центру сім’ї, дітей та  

молоді,   яка        проінформувала    про    надання     матеріальної       допомоги 

гр. Шмиголь Н.М. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Бабак Р.М. 

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

цілому. 

   

ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 126 додається). 

 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та  

молоді,        яка         проінформувала    про    надання     матеріальної     допомоги     

гр. Мотильовій  Л.М.  на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Бабак Р.М. 

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

цілому. 

   

ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 127 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та  

молоді,   яка  проінформувала  про надання матеріальної допомоги гр. Квачу М.І. 

на поховання. 

 

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“ (14 осіб); 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 128 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І.,   виконувача обов’язків начальника відділу освіти,  молоді   

та спорту міської ради, яка проінформувала про стан організації харчування 

дітей у закладах освіти Пирятинської міської ради. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В., 

Тарасовський І.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  зобов’язав Зібніцьку  Л.І. 

підготувати на сайт інформацію про стан організації харчування дітей у закладах 

освіти Пирятинської міської ради з відповідними діаграмами та слайдами. Також 

запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу освіти,   молоді  

та спорту міської ради  Зібніцької Л.І.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 129 додається). 

 

Засідання залишив Варава М.В. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І.,   виконувача    обов’язків    начальника   відділу   освіти,    

молоді  та спорту міської ради, яка проінформувала про організацію літнього 

оздоровлення дітей Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав щодо умов направлення дітей у літні табори за межі 

району та розміру батьківської доплати за путівки. 

Зібніцька Л.І.   пояснила, щооднією з умов путівки є співфінансування, з 

яких батьківська доплата 30 % вартості путівки, 70 % - з місцевого та обласного 

бюджетів. На отримання таких путівок мають право  всі діти, які проживають на 

території Пирятинської міської ОТГ. Діти пільгових категорій  мають 100% 

правооздоровитися за бюджетні кошти за межами області. Батьки платять лише 

за підвіз  дітей до відповідного табору. 

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

          У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  зобов’язав Зібніцьку  Л.І. 

підготувати на сайт інформацію про організацію літнього оздоровлення дітей 

Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади з відповідними 

діаграмами та слайдами. Також запропонував прийняти рішення в цілому. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  



 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу освіти,   молоді  

та спорту міської ради  Зібніцької Л.І.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 130 додається). 

 

До засідання приєдналися  Гудзь В.В., Варава М.В. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І.,   виконувача обов’язків начальника   відділу   освіти, молоді   

та спорту міської ради, яка проінформувала про дотримання вимог 

законодавства щодо створення сприятливих умов  для  життєдіяльності  осіб з 

обмеженим можливостями у закладах освіти Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Бугайов В.М. зазначив, що створено інклюзивно-ресурсний центр, про який 

відсутня інформація. Тому вніс пропозицію доповнити рішення пунктом 3 щодо  

підготовки відділом освіти, молоді та спорту міської ради  на наступне засідання 

виконкому міської ради інформації про стан організації роботи інклюзивно-

ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

           Рябоконь О.П. запропонував розпочати наступне засідання виконкому міської 

ради на базі інклюзивно-ресурсного центру з метою детального ознайомлення членів 

виконкому міської ради з роботою центру та його завданнями. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Тарасовський І.М. 

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

урахуванням доповнень. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу освіти,   молоді  

та спорту міської ради  Зібніцької Л.І.  узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 131 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

 Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 

вул.Успенська, 62 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чепур 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 виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 132 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у житловому будинку по 

вул.Андрузького Георгія, 2А в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бартошак В.А. 

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 містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 133 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

          Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про встановлення розміру кошторисної заробітної плати в 

будівництві на 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 



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 містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 134 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння адреси земельним ділянкам по 

вул.Європейська, 157Б в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бартошак В.А. 

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

цілому. 

 

Снаговський О.О. не голосував, у зв’язку з ,,конфліктом інтересів“. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 135 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

          Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Острянський 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 виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 136 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 Порву О.В., виконувача обов’язків 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: 

Бугайов В.М. зазначив, що містобудівний розрахунок потребує 

доопрацювання, відсутні елементи благоустрою. Запропонував перенести 

розгляд даного питання на наступне засідання. 

Рябоконь О.П. зобов’язав Вараву М.В.  створити робочу групу, виїхати на 

об’єкт та вивчити детально питання. На наступний виконком надати членам 

виконкому міської ради  план-схему  благоустрою. 

В    обговоренні   питання   взяли   участь Чайка Т.Г., Варава М.В., 

Острянський В.В., Чепур О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував доопрацювати 

проект рішення  та розглянути його на наступному засіданні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         ,,за“ – 13 осіб; 

                            „проти“ – 0 осіб; 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Зобов’язати відділ містобудування, архітектури та житлово- 



комунального господарства виконкому міської ради  (Зергані М.І.) 

доопрацювати питання з врахуванням зауважень та пропозицій і подати його на 

розгляд на наступне засідання виконкому міської ради.  

 

14. СЛУХАЛИ: 

          Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про виготовлення гр.Черниш О.Ю. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. зазначив, що даний проект рішення потребує 

доопрацювання, відсутня інформація щодо бруківки, її площі, матеріалу. 

Запропонував перенести розгляд даного питання на наступне засідання. 

Рябоконь О.П. зобов’язав Вараву М.В.  виїхати на об’єкт робочою групою, 

вивчити детальніше питання та на наступний виконком надати членам 

виконкому міської ради  план-схему  благоустрою. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував перенести розгляд 

рішення. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Зобов’язати відділ містобудування, архітектури та житлово- 

комунального господарства виконкому міської ради  (Зергані М.І.) 

доопрацювати питання з врахуванням зауважень та пропозицій і подати його на 

розгляд на наступне засідання виконкому міської ради.   

 

15. СЛУХАЛИ: 

          Порву О.В., виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про виготовлення ТОВ „Пирятинський сирзавод“ паспорта 

прив’язки  тимчасової споруди за адресою: вул.Ярмаркова в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 



Бартошак В.А. повідомив  про  ,,конфлікт інтересів“ при розгляді цього 

питання та не брав участі у голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 14 осіб; 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради  

Порви О.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 137 додається). 

 

Засідання залишив Варава М.В. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

Раду підприємців при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 138 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

        Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Куцебко  Л.А. на 

розміщення нестаціонарних засобів для  виносної торгівлі на прилеглій території 

до магазину  вул.Визволення, 14, в м.Пирятин. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE_%D0%9B_%D0%90.pdf


ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 139 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Савченко О.О. на 

розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі по вул.Визволення, 2Б 

в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Тарасовський І.М., Бартошак В.А.  

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

цілому. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 140 додається). 

 

Засідання залишив Острянський В.В. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про  

надання тимчасового дозволу ФОП  Чепур Т.М. на розміщення нестаціонарних 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf


засобів для  виносної торгівлі на  майдані Незалежності та по вул.Визволення, 2Б 

в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Бугайов В.М., Румянцев О.В.  

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

цілому. 

 

Чепур О.О. повідомив про конфлікт інтересів при розгляді цього питання та не 

брав участі в голосуванні. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 12 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 № 141 додається). 

 

До засідання приєдналися Варава М.В., Острянський В.В. 

 

20. СЛУХАЛИ: 

         Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про  

встановлення ФОП Коломицевій К.А. режиму роботи магазину ,,Конфіскат“  за 

адресою: вул.Соборна, 25  в  м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Чайка Т.Г., Варава М.В.  

Рябоконь зобов’язав Вараву М.В. підготувати інформацію на засідання 

виконавчого    комітету           міської     ради  про  стан заключення договорів з 

КП „Каштан“ на вивіз ТПВ приватними підприємцями, установами, 

організаціями та підприємствами, які розташовані на території Пирятинської 

міської ОТГ. 

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

цілому. 

  

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0 осіб. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/%D0%BF%D1%80_%D0%A0i%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2___%D0%A4%D0%9E%D0%9F_%D0%A7%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A0_%D0%A2_%D0%9C.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/___04_2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD__%D0%A4%D0%9E%D0%9F__%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0__%D0%9A_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/___04_2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD__%D0%A4%D0%9E%D0%9F__%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0__%D0%9A_%D0%90.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC/___04_2019_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD__%D0%A4%D0%9E%D0%9F__%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0__%D0%9A_%D0%90.pdf


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 № 142 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП  Кудряшовій Н.М.  на розміщення дитячих 

розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для виносної торгівлі на 

території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин). 

 

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 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 № 143 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

визначення тимчасового місця для виносної торгівлі предметами ритуальної 

належності під час поминальних днів (05.05.2019-07.05.2019). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Снаговський О.О., Бабак Р.М. 

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 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 № 144 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення нестаціонарних 

засобів на прилеглій до міського цвинтаря   (вул.Визволення, 7, м.Пирятин) 

території,  для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Бартошак В.А., Чепур О.О., 

Варава М.В., Гудзь В.В., Острянський 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 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 № 145 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу КП „Каштан“ на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі на території міського цвинтаря по 

вул.Визволення,7 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Кальницький О.О., Чепур 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 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 № 146 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

     Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

встановлення тимчасового режиму роботи закладів ресторанного господарства, 

об’єктів та відділів торгівлі (зі спеціалізацією алкогольні напої) на території 

Пирятинської міської об’єднаної  територіальної громади 27.04.2019 - 

28.04.2019. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запропонував включити заклад Н20 до переліку об’єктів, 

яким буде встановлено тимчасовий режим роботи.  

В   обговоренні   питання  взяли  участь  Бугайов В.М., Варава М.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 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 № 147 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

  Музиченко Н.О.,      головного   спеціаліста   відділу економічного аналізу  

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. 

            В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Острянський  В.В., 

Варава М.В. 

 

 Острянський В.В. залишив засідання. 

 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 148 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 

 

 


