
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
24.07.2019                            № 20 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Маслак  

М.В. 
О.О. 
Н.В. 
Л.В. 
В.О. 

Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

Т.Г. 
О.О. 
І.С. 

  
Запрошені: директор КП „Каштан“, директор Територіального центру   
                    соціального обслуговування (надання соціальних послуг)           
                    Пирятинського району  Зайченко С.О. 
   
           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 23 питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0.  
Порядок  денний: 

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

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“.   
 

2. Про  внесення  змін  та доповнень до рішення виконкому міської  



ради від 26.07.2017 № 171 „Про  затвердження переліку адміністративних та 
муніципальних послух та їх інформаційних карток“. 
 

3. Про  затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  
Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської міської 
ради на віддалених робочих місцях у сільських населених пунктах сільських рад 
– партнерів відповідно до  Договору про міжмуніципальне співробітництво 
територіальних громад. 
 

4. Про    доцільність    поселення    гр. Кузьменко Г.М.   до    відділення  
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Пирятинського району. 
 

5. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2019 року.  
           
           6. Про передачу будинку по вул.Молодіжній, 22 в с.Олександрівка  
Пирятинського району у спільну часткову власність громадян: Ятченко Н.П., 
Ятченко В.П., Ятченко О.П. та Ятченко О.Г. 

 
7. Про      взяття      гр.Стольця О.М.     на   квартирний     облік   при   

виконкомі міської ради. 
 

8. Про      взяття   гр.Мелконяна К.А.      на    квартирний   облік  при   
виконкомі міської ради. 
  

9. Про  внесення гр.Самосій М.О. до списку громадян на позачергове 
отримання житла. 
 

10.  Про     нумерацію    квартири     у   житловому       будинку     по   
вул.Урожайна, 6 в м.Пирятин. 
 

11.  Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Мічуріна, 36  
в м.Пирятин. 
 

12.  Про     нумерацію         квартири        у      житловому      будинку  по  
вул.Приудайська, 28 в м.Пирятин. 
 

13.  Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Цибаня, 26 в  
м.Пирятин. 
 

14.  Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Гвоздика В.А. в ряді  
існуючих гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 
 



15. Про надання дозволу гр.Довженку В.М. на реконструкцію квартири 
№ 4  з влаштуванням окремого входу по вул.Єлени, 5 в м.Пирятин. 

 
16.  Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної  

ділянки. 
 

17.  Про внесення змін до Порядку проведення архітектурного конкурсу  
щодо облаштування громадського простору вшанування захисників 
територіальної цілісності України в місті Пирятині, затвердженого рішенням 
виконкому міської ради від 25.04.2019 № 161. 
 

18.  Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт головного  
фасаду Центру дитячої та юнацької творчості по вул.Пушкіна, 33в м.Пирятин 
Полтавської області“. 
 

19.  Про  присвоєння   адреси  спорудам  каналізаційно-насосних станцій  
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на території м.Пирятин. 

 
20.  Про      надання  тимчасового     дозволу   приватному   підприємству 

„Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ на розміщення цирку-шапіто 
„Аріна“ на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б). 
 

21. Про      надання     тимчасового       дозволу         ФОП Бойко О.В.,      
ФОП Куриленку М.І., ФОП Шовкоплясу В.О. та ФОП Кудряшовій Н.М. на 
розміщення нестаціонарних засобів для здійснення виїзної торгівлі та надання 
послуг у сфері розваг. 
 

22.  Про внесення змін  до  штатного  розпису   Пирятинської публічної  
бібліотеки. 
 

23.  Про    затвердження     заходів     щодо   забезпечення   технічного та  
санітарного стану міського сміттєзвалища. 

 
1. 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: 
 Бугайов В.М. запитав щодо виготовлення проектно-кошторисної 
документації щодо відновлення водності річки Удай. 
 Варава М.В. відповів, що стовідсотково виконано топографо-геодезичну 
зйомку. Це є основою  для розроблення відповідних заходів і визначення 



пріоритетних напрямків з ведення перемовин з  НПП ,,Пирятинський“  та 
вподальшому розроблення відповідної документації. 
           В обговоренні питання взяли участь Чепур 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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 267 додається). 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Коваль Л.П.,    керівника-адміністратора Центру надання адміністративних  

послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення  змін  та 
доповнень до рішення виконкому міської ради від 26.07.2017 № 171 „Про  
затвердження переліку адміністративних та муніципальних послух та їх 
інформаційних карток“. 
       
ВИСТУПИЛИ:       

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Бабак Р.М. 
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 керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 268 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П.,    керівника-адміністратора Центру надання адміністративних  
послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження переліку 
адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних 
послуг виконкому Пирятинської міської ради на віддалених робочих місцях у 
сільських населених пунктах сільських рад – партнерів відповідно до  Договору 
про міжмуніципальне співробітництво територіальних громад.       



ВИСТУПИЛИ:       
Кочур Л.В.  зазначила,  що з метою подальшого співробітництва 

територіальних громад по реалізації спільного проекту з надання якісних 
адміністративних послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому 
Пирятинської міської ради жителям сільських громад Великокручанської, 
Дейманівської, Каплинцівської, Харківецької сільських рад  Пирятинського 
району та Куріньківської сільської ради Чорнухинського району Полтавської 
області та якісного надання адміністративних послуг в сільських населених 
пунктах сільських рад – партнерів виконком міської ради продовжує розвивати 
співпрацю у цьому напрямку. Електронний документообіг забезпечить 
ефективність роботи  посадових осіб сільської ради, які відповідають за надання 
адміністративних послуг. Наше завдання  - якісно надавати  адміністративні 
послуги як населенню об’єднаної громади, так і сільським радам-партнерам. 

 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г., Чепур О.О. 
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 керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 268 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка    проінформувала   про  доцільність    поселення    гр. Кузьменко Г.М.   
до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Зайченко С.О., директор Територіального центру  соціального           
обслуговування (надання соціальних послуг)  Пирятинського району    
підтвердив, що громадянка не має свого житла, проживає у племінниці, але 
зареєстрована за іншою адресою.                    

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Кочур Л.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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 270 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 
Нестерець Т.Д.,   начальника    загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
із зверненнями громадян за І півріччя 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання  взяли  участь  Кочур Л.В., Кальницький О.О. 
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 № 271 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу будинку по 
вул.Молодіжній, 22 в с.Олександрівка Пирятинського району у спільну часткову 
власність громадян: Ятченко Н.П., Ятченко В.П., Ятченко О.П. та Ятченко О.Г. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бугайов В.М. 
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 № 272 додається). 
 
          Бабак Р.М. повідомив, що має конфлікт інтересів при розгляді наступного 
питання, оскільки  воно стосується  його родича - Стольця О.М. 
          
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття    гр.Стольця О.М.   на   квартирний     облік   при  виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
Члени виконавчого комітету міської ради,  у зв’язку  з  мінімальною 

кількістю  присутніх на засіданні членів виконкому, враховуючи повідомлення 
Бабака Р.М., не заперечували проти його голосу. Голосував під наглядом 
уповноваженої особи з питань корупції – головного спеціаліста юридичного 
відділу виконкому міської ради Кудрявцева О.О. 

 
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 № 273 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття   гр.Мелконяна К.А.  на    квартирний   облік  при  виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Варава М.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 № 274 додається). 

 
9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення гр.Самосій М.О. до списку громадян на позачергове отримання житла. 
  
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“ (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 № 275 додається). 
 
10. 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.Урожайна, 6 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Маслак В.О. 
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 № 276 додається). 

 
11. 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.Мічуріна, 36 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бабак Р.М. 
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 № 277 додається). 
 
12. 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.Приудайська, 28 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Маслак В.О. 
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 № 278 додається). 
 
13. 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.Цибаня, 26 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кальницький О.О., Бабак Р.М. 
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 № 279 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Гвоздика В.А. в ряді існуючих 
гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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“ (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 № 280 додається). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу гр.Довженку В.М. на реконструкцію квартири № 4  з 
влаштуванням окремого входу по вул.Єлени, 5 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

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 № 281 додається). 
 
16. 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 Бабак Р.М., Бугайов В.М. 
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 № 282 додається). 
 
17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення змін до Порядку проведення архітектурного конкурсу щодо 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятині, затвердженого рішенням виконкому міської 
ради від 25.04.2019 № 161. 
 
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“ (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 № 283 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт головного фасаду Центру 
дитячої та юнацької творчості по вул.Пушкіна, 33 в м.Пирятин Полтавської 
області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: у який колір буде пофарбований фасад будівлі. 



Зергані М.І. запропонувала  білий колір. 
Рябоконь О.П. зазначив, що  фасад історичної споруди повинен мати 

естетичний та привабливий вигляд у відповідній кольоровій гамі. Доручив 
начальнику відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради Зергані М.І.  розробити макет частини 
споруди та надати варіанти кольорів. 

  В   обговоренні   питання   взяли участь Чепур О.О., Бугайов В.М., 
Маслак В.О., Клітко Н.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 № 285 додається). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння   адреси  спорудам  каналізаційно-насосних станцій Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд на території м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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



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

яка проінформувала про хід    надання  тимчасового     дозволу   приватному   
підприємству „Продюсерський центр „Гастролі в Україні“ на розміщення цирку-
шапіто „Аріна“ на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б). 
 
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“ (11 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 № 286 додається). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

 Солдатову І.В.,   начальника  управління економіки виконкому міської ради,  
яка проінформувала про надання     тимчасового    дозволу    ФОП Бойко О.В.,     
ФОП Куриленку М.І., ФОП Шовкоплясу В.О. та ФОП Кудряшовій Н.М. на 
розміщення нестаціонарних засобів, для здійснення виїзної торгівлі та надання 
послуг у сфері розваг. 
 
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“ (11 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 № 287 додається). 
 
 
 



22. СЛУХАЛИ: 
  Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала  про   внесення змін  до  штатного  розпису   Пирятинської 
публічної бібліотеки. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Шикеринець І.С.  
          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 культури і туризму міської ради 

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

(рішення № 288 додається). 
 

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

міської ради, який проінформував про затвердження  заходів     щодо   
забезпечення   технічного та санітарного стану міського сміттєзвалища 
(інформація додається). 

             
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав щодо обсягів фінансування виконаних робіт. 
  Варава М.В. сказав, що замовником та розпорядником коштів будівництва 
полігону є Департамент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації. Цей проект реалізується 
Департаментом на умовах співфінансування із міською радою. Неодноразово 
направлялися листи на Полтавську облдержадміністрацію, Департамент 
будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації та правоохоронні органи з  питання  
завершення будівництва. До цього часу міській раді не надані акти виконаних 
робіт, тому не маємо можливості обрахувати та перевірити вартість виконаних 
робіт відповідно до укладеного договору між Полтавською 
облдержадміністрацією  та підрядником. На сьогодні на недобудованому 
полігоні  одна з двох карт, засланих геомембранною плівкою, має вбудовану 
дренажну систему і  знаходиться в підтопленому стані, глина, якою були всипані 
укоси котловану змістилася та знаходиться на дні. Огородження карт полігону 
змістило свої геометричні параметри, що призвело до провисання огорожі. На 
всі ці недоліки було вказано підрядній організації та  повідомлено 



облдержадміністрацію. Зазначив, що дольова участь міської ради, а це 7,0 млн. 
грн,. вичерпана, проте будівництво полігону ТПВ не завершене. 

Рябоконь О.П. запитав Скочка В.І. щодо планування вивозу сміття та його 
захоронення на території полігону. Також вказав на неякісно виконані роботи 
щодо облаштування під’ їзної дороги, по якій сміттєвози на початку весни не 
змогли проїхати до місця захоронення відходів. 

Скочко В.І. запропонував накопичені відходи вивозити між визначеними  
картами 1 і 2. 

Рябоконь О.П наголосив, що мета, завдання міської ради та  вимоги 
громади  - вивіз сміття, його утилізація. Отже необхідно формувати майданчики 
під сортування твердих побутових відходів.. 

В   обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Шикеринець І.С., 
Стадник Є.В., Клітко Н.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням зауважень та пропозицій. 

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради Варава М.В. узяти до відома.  

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради Вараві М.В. спільно з директором КП „Каштан“ розробити заходи  
щодо забезпечення технічного та санітарного стану міського сміттєзвалища до  
08.08.2019 та подати на затвердження на наступне засідання виконавчого 
комітету  міської ради.  

 
 
 

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 
 
 


