
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
23.08.2019                            № 23 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бугайов 

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Гудзь  
Крагель 
Маслак 
Снаговський  
Тарасовський  

В.В. 
В.В. 
В.О. 
О.О. 
І.М. 

Чайка 
Чепур  
Шикеринець 

Т.Г. 
О.О. 
І.С. 

  
           Міський голова Рябоконь О.П. зазначив, що потреба у розгляді питання та 
прийняття рішення виконкому міської ради виникла, у зв’язку з неякісним 
виконанням проекту „Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
№6 по вул.Гагаріна, 84 в м.Пирятин Полтавської області“ проектантом ФОП 
Лісним О.І.  Запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути одне 
питання порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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

1. Про коригування робочого проекта „Реконструкція покрівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 по вул.Гагаріна, 84 в м.Пирятин 
Полтавської області“. 

 



 
1. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
коригування робочого проекта „Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. № 6 по вул.Гагаріна, 84 в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав: чи готовий договір на коригування робочого 
проекта реконструкції з новою проектною організацією. 

Зергані М.І.  відповіла, що договір необхідно підписати з проектною  
організацією.  

Крагель В.В. запитав: що передбачає підписання договору і скільки 
коштують обидва проекти. Чи є можливість повернення використаних коштів? 

Рябоконь О.П. відповів, що договір передбачає взяття відповідних 
зобов’язань.  
          Зергані М.І.  поінформувала, що попередній проект коштував  77 тис.грн., 
а новий  - 75 тис.грн. Проектантом ФОП Лісним О.І.  кошти не повернуті, тому 
проводяться відповідні заходи щодо підготовки претензійної роботи до цього 
підрядника. 

Рябоконь О.П.  звернувся до Зергані М.І. з проханням проїнформувати 
членів виконкому міської ради про вжиті заходи у цьому напрямку протягом 
останніх місяців. Крім того, ззазначив, що проведена клопітка робота  по 
встановленню зв’язків з проектантом, яка ускладнювалася тим, що він перебуває 
за межами  країни.  Спілкування з проектантом здійснювалося в телефонному 
режимі, результатом яких була відмова від авторських прав.  

Зергані М.І. поінформувала членів виконкому міської ради про проведену 
роботу  та подальші заходи, які будуть направлені на: заключення договору  на 
коригування робочого проекта реконструкції з новою проектною організацією;  
ведення претензійно-позовної роботи з ФОП Лісним О.І.   

Бугайов В.М. з метою логічної послідовності викладу вніс пропозицію 
доповнити констатуючу частину (преамбулу) рішення виконкому словами 
„неякісне виконання проектних робіт, що призвели до зупинки будівництва 
об’єкта та  відмову ФОП Лісний О.І. від проведення коригування робочого 
проекту“. Також доповнити рішення  пунктом наступного змісту: зобов’язати 
юридичний відділ виконкому міської ради (Соловйов Р.Ю.) розпочати 
претензійну роботу до ФОП Лісного О.І. по відшкодуванню збитків, завданих 
неякісним виконанням проектних робіт по реконструкції покрівлі 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №6 по вул.Гагаріна, 84 в м.Пирятин 
Полтавської області.  

Крім того, зобов’язати відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) подати 
матеріали до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо 
необ’єктивного експертного звіту ДП „НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ“. 



Крагель В.В. запропонував доповнити пункт  3 рішення, яким зобов’язати 
відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
виконкому міської ради (Зергані М.І.) провести перевірку робочих проектів 
розроблених ФОП Лісним О.І. 

Члени виконавчого комітету підтримали відповідні пропозії. 
В    обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Чепур О.О., 

Маслак В.О., Снаговський О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 

врахуванням обговорення. 
 

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 № 313 додається). 

 
 

 
Міський голова                                                                        О.П.Рябоконь      
 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу  
та інформаційного забезпечення 
виконкому міської ради                  Т.Д.Нестерець 
 
 
 
 


