
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

28.08.2019                            № 24 

 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бугайов 

Р.М. 

В.М. 

Варава 

Гудзь 

Клітко 

Кочур 

Маслак 

Румянцев 

Тарасовський  

М.В. 

В.В. 

Н.В. 

Л.В. 

В.О. 

О.В. 

І.М. 

Шикеринець І.С. (починаючи із 3-го питання) 

 

Запрошені:    начальник  Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд    

                      Манько С.Л., гр. Целуйко О.В. 

   

           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути 13 питань порядку денного.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про       хід        виконання     плану   соціально-економічного  розвитку  

Пирятинської міської ради на 2019 рік за 1 півріччя 2019 року. 

 

2. Про   встановлення розміру внесків за обслуговування та заміну вузлів  



комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами ОКВПТГ 

„Лубнитеплокомуненерго“ окремо по кожній будівлі в м.Пирятин. 

 

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

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 

  

4. Про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року. 

 

5. Про видачу дубліката свідоцтва про право особистої власності на 

домоволодіння. 

 

6. Про видачу дубліката свідоцтва на право власності  на житло. 

 

          7. Про облаштування місця для стоянки автотранспорту біля Пирятинської 

філії АТ „Полтаваобленерго“ по вул.Соборна, 40 в м.Пирятин. 

 

8. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Зоряна, 15 в 

м.Пирятин. 

 

9. Про впорядкування адреси нежитлових будівель ТОВ „Граніт-2019“ по 

вул.Січових Стрільців, 21 в м.Пирятин. 

 

10. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки на території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

 

           11. Про погодження місця розташування тимчасової споруди                    

гр.Целуйка О.В. по вул.Соборна м.Пирятин. 

 

12. Про          затвердження        робочого         проекту          „Реконструкція  

теплогенераторної в с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області 

за адресою: вул.Центральна, 5“. 

 

 13. Про розгляд пропозиції щодо проведення реконструкції та модернізації 

існуючої системи аерації  очисних споруд. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про хід  виконання   Плану  місцевого  економічного   

розвитку  Пирятинської  міської ОТГ на 2019-2020 роки за  і півріччя 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Бугайов В.М. запитав щодо ПКД „Розчищення ділянки річки Удай та 

підтримання її сприятливого гідрологічного режиму у межах м.Пирятин 



Полтавської області“ та стану міського сміттєзвалища. 

Варава М.В. відповів, що у середині вересня місяця поточного року 

планується  зустріч з гідрологом НПП „Пирятинський“, метою якої є  отримання 

попередніх висновків щодо доцільності розробки проєкту „Розчищення ділянки 

річки Удай та підтримання її сприятливого гідрологічного режиму у межах 

м.Пирятин Полтавської області“ та обговорення фактичного стану водності 

р.Удай. Стосовно  питання стану міського сміттєзвалища (полігону) повідомив, 

що   стан виконання робіт по будівництву полігону твердих побутових відходів 

перебуває на контролі, але ситуація не покращилася. На даний час ведеться 

листування з Полтавською облдержадміністрацією та Департаментом 

будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації. Фінансування робіт по продовженню 

будівництва полігону зі сторони облдержадміністрації припинилося. 

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“ (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 № 314 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про встановлення розміру внесків за обслуговування та 

заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між 

споживачами ОКВПТГ „Лубнитеплокомуненерго“ окремо по кожній будівлі в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Рябоконь О.П. запитав: чи правильно зроблені розрахунки 

підприємством? Солдатова І.В. відповіла, що підприємством   розраховано 

внески відповідно до Методики визначення розміру внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між 

споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, 

обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого 

водопостачання.    

В   обговоренні  питання взяли участь Варава М.В.,  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   управління  економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 315 додається). 

 

До засідання приєднався Шикеринець І.С. 

 

3. 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 Гудзь В.В., Бугайов В.М., 

Шикеринець І.С., 

           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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 316 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Бабак Р.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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 317 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який проінформував про видачу дубліката свідоцтва про право особистої 

власності на домоволодіння. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Румянцев  О.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  юридичного  відділу виконкому міської ради  

Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 318 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Соловйова Р.Ю.,  начальника юридичного відділу виконкому міської ради,  

який проінформував про видачу дубліката свідоцтва на право власності  на 

житло. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Чепур О.О., Клітко Н.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  юридичного  відділу виконкому міської ради  

Соловйова Р.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 318 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

облаштування місця для стоянки автотранспорту біля Пирятинської філії          

АТ „Полтаваобленерго“ по вул.Соборна, 40 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П., міський голова, який зауважив, що паркувальний 

майданчик необхідний як для самих працівників Філії, так і для її клієнтів. Але 

не слід забувати, що це - центральна вулиця міста, яка повинна мати естетичний 

та привабливий вигляд. Тому,  плануючи парковку, потрібно передбачати також 

і благоустрій прилеглої території, зелену зону. 

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

Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував відхилити розгляд 

питання. 

 

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. Зобов’язати начальника відділу містобудування, архітектури та 

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

доопрацювати питання та подати його на розгляд на наступне засідання  

виконавчого комітету. 

 

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.Зоряна, 15 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“ (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 № 320 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

впорядкування адреси нежитлових будівель ТОВ „Граніт-2019“ по вул.Січових 

Стрільців, 21 в м.Пирятин. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., 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 № 321 додається). 

 

10. 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 на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

         

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., 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 № 322 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  

погодження місця розташування тимчасової споруди гр.Целуйка О.В. по 

вул.Соборна м.Пирятин. 

 

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“ (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 № 323 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кошова Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  

виконкому міської ради, яка проінформувала про затвердження  робочого         

проекту  „Реконструкція теплогенераторної в с.Олександрівка Пирятинського 

району Полтавської області за адресою: вул.Центральна, 5“. 

 

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“ (12 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу  управління  комунальною власністю 

виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 324 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

             Манька  С.Л., тимчасово виконувача обовʼязків Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд, який проінформував по проведенню 

реконструкції та модернізації існуючої системи аерації очисних споруд. 

Ознайомив членів виконкому  міської ради з описом робіт, переліком та 

розрахунком витрат на матеріали  і обладнання  для проведення реконструкції та 

модернізації існуючої системи аерації очисних споруд. 

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

 

 

 

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 

 

 

 

 


