
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
17.05.2019                            № 14 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бартошак 
Бабак 
Бєлов  
Бугайов 

В.А. 
Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Клітко 
Кочур 
Маслак 
Снаговський 

М.В. 
Н.В. 
Л.В. 
В.О. 
О.О. 

Тарасовський 
Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

І.М. 
Т.Г. 
О.О. 
І.С. 

  
         Рябоконь О.П. інформував, що  у зв’язку з кадровими змінами, до 
персонального складу виконавчого комітету Пирятинської міської ради  внесено 
зміни: виведено зі складу виконавчого комітету Безбородова Сергія 
Анатолійовича та Андрейщук Раїсу Анатоліївну, введено  Бєлова Максима 
Дмитровича. 
        Бугайов В.М. запропонував обговорити питання про надання послуг 
мобільним сервісним центром МВС у Пирятинській міській ОТГ. 
        Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 6 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 

1. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської ради за 1 квартал 2019 року. 
 

2. Про конкурс з благоустрою „Найкращий будинок та благоустрій 
території“. 

 
          3. Про   визнання   таким,    що   втратило  чинність,  рішення   виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради від 23.05.2012 № 149. 
 
          4. Про затвердження Положення про електронні консультації  з 
громадськістю у виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

 
5. Про передачу квартири № 4 по вул. Проїзна, 14 А в м.Пирятин у спільну 

часткову      власність    громадян:    Тур В.В.,   Тур О.М.,   Тур Д.В. та Тур М.В. 
 
6. Про надання послуг мобільним сервісним центром МВС у Пирятинській 

міській ОТГ. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
 Солдатову І.В.,   начальника управління економіки виконкому міської ради,  

яка проінформувала про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської ради за 1 квартал 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
         Снаговський О.О. запитав чи ведеться робота в селах Верхоярівка  та 
Калинів Міст щодо доступу жителів до Інтернет-послуг. 
 Божко А.М., начальник відділу  інформаційних технологій та захисту 
інформації виконкому міської ради, відповів, що проведення таких робіт  
залежить тільки від підрядника. На даний час підрядник проводить роботи по 
монтажу мережі.  
          Шикеринець І.С. доручив  Вараві М.В. вивчити питання Інтернет-послуг у 
вищезазначених селах. 
           Кочур Л.В. сказала, що громада Пирятинської ОТГ повинна мати повний 
спектр телекомунікаційних послуг, які б давали можливість вільно спілкуватися 
та використовувати сучасні інформаційні технології у роботі та повсякденному 
житті. Калиномостівський старостат єдиний не підключений до інтернет-мережі, 
що унеможливлює більш якісно надавати адміністративні послуги у селах 
Верхоярівка  та Калинів Міст. Міська рада зацікавлена у  повному забезпеченні 
якісним Інтернетом жителів всієї громади.  

Бугайов В.М. побажав в інформації більш детально висвітлювати 
діяльність комунальних підприємств. 



Солдатова І.В. відповіла, що фінансово-господарську діяльність 
комунальних підприємств  члени виконкому міської ради розглядають 
щоквартально. 
           В      обговоренні     питання взяли участь Варава М.В., Чайка Т.Г. 
           
Снаговський О.О. залишив засідання. 

 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 

в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 189 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 
         Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про конкурс з благоустрою 
„Найкращий будинок та благоустрій території“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В   обговоренні  питання  взяли  участь Чайка Т.Г., Клітко Н.В.   

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

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 190 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
         Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про  визнання   таким,  що  втратило чинність,  рішення 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 23.05.2012 № 149. 
 



ВИСТУПИЛИ: 
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“ (13 осіб); 

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

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

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

(рішення № 191 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
         Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про  затвердження Положення про електронні консультації  з 
громадськістю у виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г. 
          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 керуючого справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 
узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 192 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської    ради,        який        проінформув ав     про передачу квартири № 4 по 
вул. Проїзна, 14 А   в     м.Пирятин     у спільну часткову      власність    
громадян:    Тур В.В.,  Тур О.М.,  Тур Д.В. та Тур М.В. 
 
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“ (13 осіб); 
              „проти“ – 0 осіб; 
              „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 
          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 193 додається). 
 
6.СЛУХАЛИ: 

Кочур Л.В., керуючого справами виконкому міської ради, яка 
проінформувала про надання послуг мобільним сервісним центром МВС у 
Пирятинській міській ОТГ. Також наголосила, що міська рада подала пропозиції 
до Департаменту економіки Полтавської облдержадміністрації стосовно 
готовності до участі в пілотному проекті та отримання Пирятинським ЦНАПом 
нових повноважень щодо реєстрації транспортного засобу і видачі посвідчення 
водія. Такі послуги вже передані в Київський ЦНАП, днями - в Кам’янський. 
Тому поки що питання залишається відкритим, оскільки остаточне рішення 
приймається Головним сервісним центром МВС. 

Рябоконь О.П. повідомив, що беручи участь у Загальних зборах Асоціації 
ОТГ порушував питання розподілу повноважень і ресурсів між органами 
місцевого самоврядування та державними органами влади у наданні 
адміністративних послуг, а саме прискорення передачі відомчих послуг МВС.  

В обговоренні взяли участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М., Маслак В.О. 
 
 
 

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 
 
 


