
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

08.05.2019                            № 13 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бугайов 

Р.М. 

В.М. 

Варава 

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

Маслак 

Острянський 

Румянцев 

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

В.О. 

В.В. 

О.В. 

Тарасовський 

Чайка 

Чепур 

Шикеринець 

І.М. 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 

  

Запрошені: гр.Черниш О.Ю., директор КП   „Пирятинський  міський        

                   водоканал“  Дубров М.Я.,    головний    бухгалтер КП  „Пирятинський       

                   міський водоканал“  Габрієлян С.Ю.    
 

        Кабушка Ю.В.,   директор   Пирятинського  міського   центру   сім’ї,  дітей 

та молоді, у зв’язку зі  збором коштів для тяжкохворої Олени Пірогової внесла 

пропозицію розглянути питання про надання тимчасового дозволу 

Пирятинському міському центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді на 

проведення благодійної акції.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про надання дозволу Пирятинському міському центру соціальних служб 

для сімʼї, дітей та молоді на проведення благодійної акції. 



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

споруди в м.Пирятин. 

 

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

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

 

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

 

5. Про опікунську раду при виконавчому комітеті Пирятинської міської 

ради. 

  

6. Про комісію по наданню матеріальної допомоги членам сімей 

військовослужбовців, призваних на військову службу Пирятинським районним 

військовим комісаріатом та військовослужбовців, які несуть службу в  зоні 

антитерористичної операції, операції об’єднаних сил за контрактом для оплати 

за надані житлово-комунальні послуги. 

        

  7. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в 

міському бюджеті для надання одноразової матеріальної цільової допомоги на 

лікування учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, які 

отримали поранення під час несення служби. 

 

          8. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Київська, 156 в 

м.Пирятин. 

 

          9. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Завокзальна, 24 в 

м.Пирятин. 

 

10. Про присвоєння адреси  житловому будинку гр.Запорожця П.В. по 

вул.Київська, 92 в м.Пирятин. 

 

11. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Варави Л.Ф. в ряді 

існуючих гаражів по вул.Полтавська. 

 

12. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

                 

13. Про видачу гр.Маслаку В.О. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на реконструкцію пекарні по вул.Цибаня, 139 в м.Пирятин. 

      

14. Про присвоєння адреси земельній ділянці (орендар гр.Черниш О.Ю.)  

по вул. Січових Стрільців у м.Пирятин. 

 

15. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів 

ТОВ „Довіра Аутдор“ в м.Пирятин. 



 

16. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

області (КТП-17)“. 

 

17. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція водогону по 

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

Коригування“. 

 

18. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Коригування.“. 

 

19. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

освітлення по площі Богдана Хмельницького в м.Пирятин, Пирятинського 

району, Полтавської області (КТП-36)“. 

 

20. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

області (КТП-24)“. 

 

          21. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Коригування.“. 

 

  22. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Полтавської області (КТП-15). Корегування“. 

 

 23. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Полтавської області (КТП-56)“. 

 

24. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Полтавської області (КТП-14)“. 

 

25. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

Полтавської області (КТП-6)“. 

 

26. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

 



27. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 

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

області (КТП-22)“. 

 

         28. Про затвердження інвестиційної програми комунальному підприємству 

„Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік. 

 

         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому і  розглянути 28 питань порядку денного.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

та молоді, яка проінформувала про надання тимчасового дозволу Пирятинському 

міському центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді на проведення 

благодійної акції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Бугайов В.М. запитав щодо мети проведення акції. 

         Кабушка Ю.В. відповіла, що благодійна акція проводитиметься 9 травня з 

метою організації збору коштів на лікування жителя с.Заріччя Пирятинського 

району Шевченка Сергія Олександровича.  

В    обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Чепур 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 директора Пирятинського міського центру сім’ї, дітей та 

молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

         2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 162 додається). 

 

2. 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 тимчасових споруд в 

м.Пирятин. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запитав  чи додається  схема благоустрою території до 

рішення виконкому міської ради. 

Зергані М.І. відповіла, що  схема додається. 

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

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 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 № 163 додається). 

 

3. 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: 

 Бугайов В.М. уточнив щодо наявності запитав  чи додається  схема 

благоустрою території до рішення виконкому міської ради. 

Зергані М.І. відповіла, що  схема додається. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., 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 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 № 164 додається). 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

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

ради,       яка       проінформувала     про    надання    матеріальної       допомоги 

гр. Клязніку М.І. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Бугайов В.М. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 165 додається). 

 

Варава М.В. залишив засідання. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради,     яка    проінформувала   про   опікунську раду при виконавчому комітеті 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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“ (13 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 № 166 додається). 

 

 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

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

ради,   яка    проінформувала   про   комісію по наданню матеріальної допомоги 

членам сімей військовослужбовців, призваних на військову службу 

Пирятинським районним військовим комісаріатом та військовослужбовців, які 

несуть службу в  зоні антитерористичної операції, операції об’єднаних сил за 

контрактом для оплати за надані житлово-комунальні послуги. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Гудзь В.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 головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 167 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради,   яка    проінформувала   про   затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених в міському бюджеті для надання одноразової матеріальної 

цільової допомоги на лікування учасників антитерористичної операції, операції 

об’єднаних сил, які отримали поранення під час несення служби. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.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 головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 

міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 168 додається). 

 



До засідання приєднався Варава М.В. 

 

8. 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.Київська, 156 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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 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 № 169 додається). 

 

9. 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.Завокзальна, 24 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Острянський І.І., Бугайов В.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 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 № 170 додається). 

 

 



10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси  житловому будинку гр.Запорожця П.В. по вул.Київська, 92 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Кочур Л.В.  

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 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 № 171 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Варави Л.Ф. в ряді існуючих гаражів 

по вул.Полтавська. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.М. 

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

цілому.  

 

Варава М.В. повідомив про конфлікт інтересів при розгляді цього питання та не 

брав участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 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 № 172 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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 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 № 173 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Маслаку В.О. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки на реконструкцію пекарні по вул.Цибаня, 139 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

цілому.  

 

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

брав участі в голосуванні. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – 13 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 № 174 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси земельній ділянці (орендар гр.Черниш О.Ю.)  по вул. Січових 

Стрільців у м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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 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 № 175 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів ТОВ „Довіра 

Аутдор“ в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запропонував відхилити проект рішення у зв’язку з 

незадовільним станом прилеглої території, на якій розташований рекламний 

засіб.  

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

Кочур Л.В. 

         У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  доручив  Вараві М.В.  направити 

лист ТОВ „Довіра Аутдор“  з вимогою  провести благоустрій прилеглої території 

та облаштування лавок біля рекламного засобу. Він запропонував розглянути 

проект рішення на наступному засіданні виконкому після виконання вимог. 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (14 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 проект рішення на наступному засіданні виконкому після 

доопрацювання. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Фабрична в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-17)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. доручив Вараві М.В. направити 

лист ліквідатору  ДП  заводу „ПРАПОР (вул. Фабрична)  щодо забезпечення 

освітлення частини вулиці Фабрична підприємства та запропонував прийняти 

рішення в цілому. 

   

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 176 додається). 

 

Бугайов В.М. залишив засідання. 

 

17. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція водогону по вул.Острів, вул.Кутузова, вул.Лермонтова в 

м.Пирятин Полтавської області. Коригування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Острянський В.В. 



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

цілому. 

    

ГОЛОСУВАЛИ:    „за“ – 12 осіб; 

               „проти“ – 0 осіб; 

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

 

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 № 177 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення в с.Рівне, Пирятинського району, 

Полтавської області (КТП-464). Коригування.“. 

 

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“ – „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 № 178 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по площі Богдана Хмельницького в 

м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області (КТП-36)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Шикеринець І.С. 

           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 № 179 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по пров. Бурячний в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-24)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В    обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Клітко Н.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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 180 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

   Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення в с.Рівне, Пирятинського району, 

Полтавської області (КТП-461). Коригування.“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Чепур О.О. 

            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 № 181 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

   Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по пров. Водокачному в м.Пирятин, 

Пирятинського району Полтавської області (КТП-15). Корегування“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Острянський В.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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 182 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

   Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Котляревського в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-56)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

           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 № 183 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Новоселівська в с. Голобородька, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-14)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В    обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Гудзь В.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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 184 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Приудайська в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-6)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В    обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Кочур Л.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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 185 додається). 

 



26. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул.Сковороди в м.Пирятин 

Полтавської області (КТП-2)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Кочур Л.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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради узяти Варави М.В.  до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 186 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

  Вараву М.В.,   заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради, який проінформував про затвердження робочого проекту 

„Реконструкція вуличного освітлення по вул. Сумська в м.Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області (КТП-22)“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В    обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Маслак В.О. 

           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 № 187 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про затвердження інвестиційної програми комунальному 



підприємству „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. Програма включає ряд заходів, 

фінансування яких становить  123,2 тис.грн. 

          В      обговоренні     питання взяли участь Шикеринець І.С., Маслак В.О. 

          У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  доручив керівництву  

комунального підприємства провести моніторинг вартості 1 куб.м. води в інших 

громадах  Полтавської області та 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 № 188 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 

 

 


