
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

25.04.2019                            № 12 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бартошак 

Бугайов 

В.А. 

В.М. 

Варава 

Гудзь 

Кочур 

Крагель 

Острянський 

Румянцев 

М.В. 

В.В. 

Л.В. 

В.В. 

В.В. 

О.В. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

  

Запрошені: виконувач      обов’язків    директора  інклюзивно-ресурсного центру       

                  відділу   освіти,    молоді    та   спорту  Пирятинської  міської  ради 

                  Холоділова О.М., менеджер ООО „УПК-Арматура“ Коваленко Р.Г., 

                    інженер ООО „УПК-Арматура“ Мазняк З.О. 

 

          Бугайов В.М.   вніс     пропозицію    розглянути    питання   про  здійснення  

фотофіксації поточного ремонту проїзних частин вулиць населених пунктів 

Пирятинської ОТГ. 

         Міський     голова   Рябоконь О.П.   запропонував       розпочати    засідання  

виконкому та  проголосували за порядок денний.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про   стан     організації   роботи інклюзивно-ресурсного центру відділу  

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

    



2. Про    видачу      ТОВ „Пирятинський сирзавод“  містобудівних умов та  

обмежень забудови земельної ділянки по вул.Сумська, 1 в м.Пирятин. 

 

         3. Про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  матеріальної допомоги  

громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин - 

пожежа, затоплення в житлових будинках та квартирах. 

 

4. Про виготовлення гр.Чернишу О.Ю. паспортів прив’язки тимчасової 

споруди в м.Пирятин. 

 

          5. Про    внесення     змін    до   складу комісії з питань укомплектування  

комунальних закладів дошкільної освіти Пирятинської міської ради. 

  

          6.  Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету 

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“.  

 

7. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2019 року. 

 

 8. Про порядок використання паливно-мастильних матеріалів місцевого  

резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

9. Про присвоєння адреси  частці комплексу нежитлових будівель 

гр.Кусюмової  Ю.В. по  вул. Соборна, 25 в м.Пирятин. 

 

          10. Про присвоєння адреси нежитловим приміщенням ТОВ „Пирятинське 

РТП“ по  вул.Європейська, 96 в м.Пирятин. 

 

11. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по пров. Бурячний в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 

області (КТП-24)“. 

 

12. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Приудайський узвіз, Земська, пров. Новий, Гоголя в 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області (КТП-5). Коригування.“. 

 

13. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Молодіжна в м.Пирятин, Полтавської області (КТП-37). 

Коригування“. 

 

14. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по пров. Водокачному в м.Пирятин, Пирятинського району 

Полтавської області (КТП-15). Коригування“. 

 



15. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Зелена, Д.Луценка, Козацька, Польова в м.Пирятин 

Полтавської області (КТП-147). Коригування.“. 

 

16. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Котляревського в м.Пирятин, Пирятинського району, 

Полтавської області (КТП-56)“. 

 

17. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Приудайська в м.Пирятин, Пирятинського району, 

Полтавської області (КТП-6)“. 

 

          18. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул.Сковороди в м.Пирятин Полтавської області (КТП-2)“. 

 

19. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Сумська в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 

області (КТП-22)“. 

 

20. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Фабрична в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської 

області (КТП-17)“. 

 

21. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по площі Богдана Хмельницького в м.Пирятин, Пирятинського 

району, Полтавської області (КТП-36)“. 

 

22. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення в с.Рівне, Пирятинського району, Полтавської області (КТП-461). 

Коригування.“. 

 

23. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по вул. Новоселівська в с. Голобородька, Пирятинського району, 

Полтавської області (КТП-14)“. 

 

24. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення в с.Рівне, Пирятинського району, Полтавської області (КТП-464). 

Коригування.“. 

 

25. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція водогону по 

вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин Полтавської області. 

Коригування“. 

 

26. Про  здійснення фотофіксації поточного ремонту проїзних частин 

вулиць населених пунктів Пирятинської ОТГ.  



 

27. Про продовження строку дії ФОП Волошиній Т.І. паспорта прив’язки  

тимчасової споруди за адресою: вул.Аврущенка, 25-Б в м.Пирятин. 

 

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

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

в м.Пирятин. 

 

29. Про присвоєння адреси земельній ділянці у с.К.Міст Пирятинського 

району. 

 

          30. Про архітектурний конкурс щодо облаштування громадського простору 

вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

         Холоділову О.М., виконувача обов’язків директора інклюзивно-ресурсного 

центру   відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради,  яка       

проінформувала     про    стан    організації   роботи   інклюзивно-ресурсного 

центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П. коротко ознайомив з метою створення інклюзивно-

ресурсного центру  та польським досвідом в цій сфері. 

Холоділова О.М. поінформувала присутніх про основні завдання закладу:  

забезпечення   права   дітей   з   особливими освітніми потребами віком від 2 до 

18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини; 

надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

кваліфікованого супроводження. Повідомила, що у Центрі працює досвідчений 

колектив: вчитель з лікувальної фізкультури, логопед та психолог. Фахівці 

працюють конфіденційно, використовується як індивідуальна форма навчання, 

так і робота в мікро-групах дітей. Зазначила, що Центр облаштовано сучасним 

обладнанням та дидактичними матеріалами для комфортної роботи з дітьми. 

Однак для більш ефективної роботи заклад потребує більшого приміщення.    

Бугайов В.М. запитав щодо визначення часу, протягом якого відбуваються 

заняття з дитиною.  

Холоділова О.М. відповіла, що заняття  проводяться 2 рази на тиждень, а 

за потреби  - і  більше. 

Гудзь В.В. сказав, що  не всі батьки знають про Центр, вони готові дати 

для своєї дитини відповідні умови розвитку. Індивідуальні заняття  для цієї 

категорії дітей корисні та важливі. Тому в подальшому, необхідно розширити  

приміщення для проведення занять з дітьми. Можливо відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради необхідно звернутися до міської ради з пропозиціями  про 

виділення коштів на матеріально-технічне забезпечення Центру. 



Коваленко Т.В. наголосила, що в перспективі, у разі проведення 

реконструкції підвального приміщення ліцею, планується виділити ще два 

приміщення для Центру, а обладнання для роботи  фахівців достатньо. 

Рябоконь О.П.  запитав чи  працюють школи у напрямку інклюзії? 

Коваленко Т.В. відповіла, що освітні заклади беруть участь  в інклюзивній 

освіті. Відділом освіти забезпечено постійний контроль за організацією роботи 

ІРЦ. 

Рябоконь О.П. зобов’язав  Коваленко Т.В. вивчити питання щодо 

створення комунальної установи на базі інклюзивно-ресурсного центру відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради та дав відповідні доручення. 

Також   побажав Центру досягти такого рівня, який би задовольняв потреби 

громади у цьому напрямку. 

Члени виконкому  міської ради підтримали пропозицію. 

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

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

урахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків директора інклюзивно-ресурсного 

центру    відділу   освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 

Холоділової О.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 149 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу    ТОВ „Пирятинський сирзавод“  містобудівних   умов  та обмежень 

забудови земельної ділянки по вул.Сумська, 1 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мазняк З.О., інженер ООО „УПК-Арматура“ повідомив, що 

підприємством планується будівництво очисних споруд, які будуть оснащені 

сучасним обладнанням. Це дасть можливість досягти відповідного рівня 

кисломолочних стоків, як того вимагає законодавство по прийому стічних вод.  

Бартошак В.А., члени виконкому міської ради (генеральний директор ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“),  повідомив, що будівництво планують завершити до 

жовтня місяця поточного року, вартість проекту складає близько 30 млн.грн. 

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

Румянцев О.В.  



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 в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 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 № 150 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала     про    комісію  з розгляду  питань  щодо   

надання  матеріальної  допомоги громадянам на відшкодування збитків 

внаслідок непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення в житлових 

будинках та квартирах. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Кочур Л.В.  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 151 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виготовлення гр.Чернишу О.Ю. паспортів прив’язки тимчасової споруди в 

м.Пирятин. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. зазначив, що необхідно детальніше визначити розмір 

товщини бруківки, площу її мощення, на схемі відобразити зелену зону. 

Прописати в рішенні виконкому міської ради  - схема додається. Тому  

запропонував перенести розгляд цього питання на наступне засідання. 

            Рябоконь О.П. наголосив, що об’єкт  повинен мати  привабливий вигляд, 

земельна  ділянка, на якій знаходиться тимчасова споруда,  упорядкована. 

Навколо об’єкта  облаштувати елементи  благоустрою. 

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

Крагель В.В., Румянцев В.О. 

  У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зазначив, що у рішенні потрібно 

вказати  роботи та строки їх виконання. Запропонував доопрацювати проект 

рішення з врахуванням зауважень та пропозицій і розглянути його на 

наступному засіданні виконкому міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та  

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

до відома.  

2.  Розглянути питання на наступному засіданні  виконавчого комітету  

міської ради після доопрацювання та  врахування зауважень і пропозицій.   

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Коваленко Т.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді  та спорту міської  

ради, яка проінформувала про внесення     змін    до   складу комісії з питань 

укомплектування комунальних закладів дошкільної освіти Пирятинської міської 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

             „проти“ – 0 осіб; 

             „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти,   молоді  та спорту міської ради  

Коваленко Т.В.  узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 152 додається). 

 

Варава М.В. залишив засідання виконкому міської ради. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   

проінформувала про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до 

бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Рябоконь ОП. запропонував прийняти рішення  з 

врахуванням доповнень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

  „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 153 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 

із зверненнями громадян за І квартал 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“ (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 № 154 додається). 

 



8. СЛУХАЛИ: 

  Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

порядок використання паливно-мастильних матеріалів місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

    „проти“ – 0 осіб; 

              „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 155 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси  частці комплексу нежитлових будівель гр.Кусюмової  Ю.В. 

по  вул. Соборна, 25 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. запитав, де передбачалося облаштування місця для 

паркування транспортних засобів вздовж проїжджої частини вул.Соборна. 

Зергані М.І.   відповіла,  що  гр. Кусюмову Ю.В. було зобов’язано ще  у 

2017 році облаштувати парковку, їй неодноразово направлялися листи з цього 

приводу. Проте магазин  відкрито навесні 2017 року, а місця для паркування 

транспорту так і не облаштовано. 

Бугайов В.М. запитав, яка планувалася ширина облаштування автостоянки.  

Зергані М.І.  пояснила, що її ширина визначається  відповідним 

розрахунком, який враховує кількість відвідувачів торгівельного об’єкта. 

Рябоконь О.П. наголосив, що впродовж дня, особливо у вечірній час, 

передсвяткові дні, магазин відвідує велика кількість покупців, які залишають 

свої автомобілі вздовж вулиці та на спільному заїзді до території міської ради, 

Пирятинського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), котельні ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“, що створює 

аварійно небезпечні ситуації при виїзді службового транспорту та незручності 

для перехожих. 



Чайка Т.Г.     запропонувала  відхилити   проект рішення, у звязку з тим, 

що  гр. Кусюмова Ю.В. не виконує попереднє рішення виконкому міської ради. 

Рябоконь О.П. звернув увагу членів виконкому міської ради, що вздовж 

території запланованої зупинки пролягає мережа міського водогону, і 

неодноразово виникали ситуації її пориву, що приводило до проведення 

ремонтних робіт та пошкодження газону. 

Гудзь В.В. запропонував перед початком проведення робіт по 

облаштуванню автостоянки звернутися до КП „Пирятинський міський 

водоканал“ щодо усунення аварійних ситуацій, які виникають у зв’язку з 

поривами водогону. 

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

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. сказав, що у зв’язку з тим, що до 

цього часу не виконані всі вимоги, передбачені у містобудівних умовах і 

обмеженнях забудови земельної ділянки за вказаною адресою, а саме не 

облаштовано місце для паркування транспортних засобів вздовж проїжджої 

частини вул.Соборна, питання присвоєння адреси об’єкту відхилити та 

розглянути його на наступному засіданні виконкому міської ради. Також 

зобов’язав Вараву М.В. та Зергані М.І.  звернутися до КП „Пирятинський 

міський водоканал“ провести біля магазину „Українські ковбаси заміну лінії 

водогону, аби дати можливість  забудовнику  найшвидше облаштувати 

автостоянку для створення комфортних та безпечних умов  для громадян. 

Зобов’язав  доопрацювати проект рішення з врахуванням зауважень та 

пропозицій і розглянути його на засіданні виконкому міської ради після 

виконання всіх зобов’язань гр. Кусюмовою Ю.В. 

 

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.  Розглянути  питання на наступному засіданні виконавчого комітету 

міської ради після його доопрацювання та виконання гр. Кусюмовою Ю.В.   всіх 

зобов’язань, визначених попереднім рішенням. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси нежитловим приміщенням ТОВ „Пирятинське РТП“ по  

вул.Європейська, 96 в м.Пирятин. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Крагель В.В. наголосив, що для передачі об’єкта в оренду, присвоєння 

адреси йому не потрібно.  

            Рябоконь О.П. зазначив, що питання -  у статусі землі: яким чином вони 

отримали право постійного користування. 

 Острянський В.В. сказав, що у разі якщо  підприємство виявить бажання 

продавати об’єкти, то виникне питання в постійному користуванні земельної 

ділянки. 

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

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав заступника міського 

голови з питань діяльності міської ради Вараву М.В., начальника відділу      

земельних  та екологічних питань виконкому міської ради Стадника Є.В.  та  

начальника юридичного відділу виконкому міської ради Соловйова Р.Ю. 

вивчити питання правомірності користування ТОВ „Пирятинське РТП“ 

земельною ділянкою по  вул.Європейська, 96 в м.Пирятин.  Запропонував 

відхилити проект рішення виконкому міської ради, у зв’язку з відсутністю 

законодавчих підстав присвоєння окремої адреси будівлям, що передаються в 

оренду. 

 

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.  Відхилити проект рішення виконкому міської ради, у зв’язку з 

відсутністю законодавчих підстав присвоєння окремої адреси будівлям, що 

передаються в оренду. 

  

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження    робочого    проекту     „Реконструкція    вуличного освітлення по 

пров.      Бурячний в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області 

(КТП-24)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рябоконь О.П. запитав чи є точка обліку на цьому відрізку електромережі.  

Зергані М.І. відповіла, що цей проект без лічильника. 

Рябоконь О.П. сказав, що знімає це питання з розгляду, так як ця ділянка 

мережі за дорученням Вараві М.В. та Скочку В.І., директору КП „Каштан“, 

повинна проводитися робота, як поточна заміна  кабелю та встановлення 6-7 



світильників за кошти комунального підприємства. Також зазначив, що проект 

рішення потрібно доопрацювати.  

 

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.  Розглянути  питання на наступному засіданні виконавчого комітету 

міської ради після його доопрацювання. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження      робочого      проекту       „Реконструкція вуличного освітлення 

по вул. Приудайський узві, Земська, пров. Новий, Гоголя в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-5). Коригування.“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Гудзь 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 містобудування, архітектури та 

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

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 156 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження     робочого     проекту    „Реконструкція вуличного освітлення по 

вул. Молодіжна в м.Пирятин, Полтавської області (КТП-37). Коригування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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



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 № 157 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження      робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 

пров. Водокачному    в     м.Пирятин,  Пирятинського району Полтавської 

області (КТП-15). Корегування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. сказав, що знімає це питання з розгляду, так як проект 

рішення необхідно доопрацювати та  врахувати зауваження. 

 

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.  Розглянути  питання на наступному засіданні виконавчого комітету 

міської ради після його доопрацювання. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Зелена, Д.Луценка, Козацька, Польова в м.Пирятин Полтавської області 

(КТП-147). Коригування.“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.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 містобудування, архітектури та 

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

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 158 додається). 

 

Рябоконь О.П. сказав, що знімає питання  № 16-24 з розгляду, оскільки проекти 

рішень необхідно доопрацювати і пропонує розглянути їх на наступному 

засіданні виконкому міської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

                „проти“ – 0 осіб; 

              „утримались“ – 0 осіб. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження робочого проекту „Реконструкція водогону по вул.Острів, 

вул.Кутузова, вул.Лермонтова в м.Пирятин Полтавської області. Коригування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав, що змінилося  в проекті: заробітна плата чи обсяг 

робіт.  

Зергані М.І. відповіла, що змінився розмір заробітної плати. 

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

 У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  зобов’язав відділ містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

(Зергані М.І.) доопрацювати проект рішення  з врахуванням зауважень та 

підготувати його на розгляд наступного засідання виконавчого комітету міської 

ради.    

 

17. СЛУХАЛИ: 

  Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

здійснення фотофіксації поточного ремонту проїжджих частин вулиць населених 

пунктів Пирятинської ОТГ. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав, чи можна надати інформацію в паперовому варіанті 

на підставі  фото, якими зафіксовано стан доріг. 

Педяш Р.О. відповів, що всі фото можна роздрукувати і передати для 

вивчення та усунення недоліків  підрядній організації, яка виконувала відповідні 

роботи. 

Бугайов В.М. сказав, що це позитивний факт. І добре, що  роботи в цьому 

напрямку вже проводяться. 

Румянцев О.В. сказав, що надав Вараві М.В. всі рекомендації щодо 

придбання приладу для фотофіксації поточного ремонту проїжджих частин 

вулиць – це фотоапарат. 

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

Гудзь В.В. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

продовження строку дії ФОП Волошиній Т.І. паспорта прив’язки  тимчасової 

споруди за адресою: вул.Аврущенка, 25-Б в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував зняти з  розгляду це 

питання та зобов’язав відділ містобудування, архітектури та житлово-

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

доопрацювати проект рішення з врахуванням зауважень.  

 

До засідання приєднався Варава М.В. 

 

19. 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: 

Гудзь В.В. запропонував  облаштувати проїзд до об’єкта. 

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

Чепур О.О. 

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

цілому. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:         за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                       „проти“ – 0 осіб; 

                       „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 159 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси земельній ділянці у с.К.Міст Пирятинського району. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:         „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                       „проти“ – 0 осіб; 

                       „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 160 додається). 

 

22. 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: 

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“ (12 осіб); 

                „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 161 додається). 

 

Острянський В.В. запропонував  обговорити  питання про  екологічний 

стан населених пунктів Пирятинської міської ОТГ (стихійні сміттєзвалища) та 

підпал очерету на річці Удай. 

           

Рябоконь О.П. зобов’язав Вараву М.В. спільно з відповідними службами 

підготувати  питання доля обговорення: про  екологічний стан населених пунктів 

Пирятинської міської ОТГ (стихійні сміттєзвалища) та про пожежі в екосистемі 

Пирятинської міської ОТГ. 

           

 

 

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 

 

 


