
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  
 

14.08.2019                            № 22 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  

Бабак 

Бєлов 

Бугайов 

Гудзь 

Р.М. 

М.Д. (з чотирнадцятого питання) 

В.М. 

В.В. 

Кочур 

Крагель  

Острянський 

Румянцев 

Тарасовський 

Л.В. 

В.В. 

В.В. 

О.В. 

І.М. 

Чайка 

Чепур 

Шикеринець 

Т.Г. 

О.О. 

І.С. 
  

Запрошені:  директор КП „Каштан“ Скочко В.І., головний     бухгалтер КП   

                    „Каштан“Бих В.І., економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В.,    

                    директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я.,  

                    головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“  

                    Габрієлян С.Ю., директор     КП    „Готель „Пирятин“   Фисун В.Ю.,   

                    директор   комунального      підприємства   роздрібної      торгівлі    

                    „Райдуга“   Соколовська Л.С.,  директори освітніх закладів,  

                    завідуючі дошкільних навчальних закладів, директор Пирятинського  

                    культурно-громадського центру Прокопенко Л.В., громадянин  

                  Харитонов М.К.  

  

Бугайов В.М., запропонував обговорити питання щодо будівництва 

тротуару на вулиці Харківська та розглянути проект рішення про виконання 

фінансового плану та господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ за І півріччя 2019 року. 



          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути 18 питань порядку денного.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у 2019 році. 

 

2. Про надання тимчасового дозволу ФОП Криворучку М.В. на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів на асфальтованому майданчику 

по вул.Європейська, 4. 

 

3. Про надання тимчасового дозволу ФОП Бойко О.В.,                               

ФОП Стародубцевій В.В., ФОП Чепуру О.О., підприємству РССТ „Комбінат 

громадського харчування“, ФОП Барабашу О.В., ФОП Куриленку М.І.,              

ФОП Кудряшовій Н.М. та ФОП Щовкоплясу В.О на розміщення нестаціонарних 

засобів для торгівлі та атракціонів. 

 

4. Про надання матеріальної допомоги гр.Пирог Т.Б. на поховання. 

 

5. Про зміни в штатному розписі Пирятинського культурно-громадського 

центру. 

 

6. Про видачу Рябоконь З.А. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража по вул Проїзна,14А в м.Пирятин.. 

 

7. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по                    

вул.Приудайська, 4 в м.Пирятин. 

 

8. Про нумерацію квартири у житловому будинку по                    

пров.Миргородський, 31 в м.Пирятин. 

 

9. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Андреєва О.В. по 

вул.Полтавська в м.Пирятин. 

 

10. Про видачу гр.Харітоновій-Діабі О.М. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на реконструкцію нежитлової будівлі по 

вул.Сікорського Ігоря, 37 в м.Пирятин. 

 

11. Про надання гр.Литвиненко С.В. квартири № 6 по вул.Абаканська, 96 в 

м.Пирятин. 



12. Про хід підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

 

13. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального       підприємства      роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 

2019 року. 

 

14. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2019 року.. 

 

15. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за І півріччя 2019 року. 

 

16. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 

2019 року. 

 

17. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за І півріччя 2019 року.   

 

18. Про будівництво тротуару на вулиці Харківська. 

 

До засідання приєднався Румянцев О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В.,  директора міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді,  яка  проінформувала про використання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Чайка Т.Г. 

           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 директора міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 296 додається). 

2. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 



надання тимчасового дозволу ФОП Криворучку М.В. на розміщення дитячих 

розважальних атракціонів на асфальтованому майданчику по вул.Європейська, 4. 

       

ВИСТУПИЛИ:       

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Крагель В.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 провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 297 додається). 

 

Чепур О.О. повідомив, що не буде брати участі у голосуванні, так як має 

конфлікт інтересів при розгляді наступного питання.  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М., провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Бойко О.В., ФОП Стародубцевій В.В.,               

ФОП Чепуру О.О., підприємству РССТ „Комбінат громадського харчування“, 

ФОП Барабашу О.В., ФОП Куриленку М.І., ФОП Кудряшовій Н.М. та                     

ФОП Шовкоплясу В.О на розміщення нестаціонарних засобів для торгівлі та 

атракціонів. 

  

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; 

  „не голосували“ – 1 особа (Чепур О.О.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М. узяти до 

відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 298 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В.,  директора міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді,  яка  проінформувала про надання матеріальної допомоги 

гр.Пирог Т.Б. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ:                 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В.,  Чайка Т.Г. 

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 директора міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 299 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про зміни в штатному розписі Пирятинського культурно-

громадського центру. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання  взяли  участь Бугайов В.М., Крагель В.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 культури і туризму міської ради 

Гуленко О.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 300 додається). 

 

Рябоконь О.П. повідомив, що має конфлікт інтересів при розгляді 

наступного питання, оскільки  воно стосується  його дружини-Рябоконь З.А. 



6. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Рябоконь З.А. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки на будівництво гаража по вул.Проїзна,14А в м.Пирятин 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб; 

                              „не голосували“ – 1 особа (Рябоконь О.П.). 

  

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 № 301 додається). 

 

7. 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, 4 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Чайка Т.Г. 

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 № 302 додається). 

 

 



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 пров.Миргородський, 31 в 

м.Пирятин 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Острянський В.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 № 303 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Андреєва О.В. по вул.Полтавська в 

м.Пирятин. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., 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 № 304 додається). 

 

 



10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу гр.Харітоновій-Діабі О.М. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на реконструкцію нежитлової будівлі по вул.Сікорського 

Ігоря, 37 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В. 

Рябоконь О.П. зазначив, що одним із актуальних питань є облаштування 

заїзду на цю територію та тротуар. 

Зергані М.І. запропонувала одним із пунктів рішення зобов’язати спільно з 

власниками суміжних споруд облаштувати заїзд на територію, так як територія є 

приватною власністю. 

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

доповненнями. 

 

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 № 305 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про надання гр.Литвиненко С.В. 

квартири № 6 по вул.Абаканська, 96 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

Бугайов В.М. запитав чи квартира надається відповідно до черги? 

Шикеринець І.С. пояснив, що житло надається позачергово, тому що 

громадянка постійно з 1992 року проживає в будинку по вул..П.Мирного, 134 в 

с.Замостище, який визнано аварійним. Жінка має багато хвороб та перенесла не 

одну операцію, а так як у будинку немає жодних комунікацій, а вона проживає 

на 3 поверсі, їй тяжко піднімати воду та дрова,  тому на житлово-побутовій 

комісії було розглянуто питання надати їй квартиру в будинку № 96 по 

вул.Абаканська. 

Кошова Є.О. є акт обстеження комісії міської ради, який підтверджує, що 

будинок за адресою вул.Мирного П., 134 є аварійним. 



Рябоконь О.П. запропонував цей  факт відобразити у рішенні. 

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

врахуванням доповнень. 

 

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 № 306 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Зібніцьку Л.І., виконувача обов’язків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про хід підготовки закладів освіти до 

нового навчального року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Острянський В.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 виконувача обов’язків начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради Зібніцької Л.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 307 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та  

 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 2019 року. 

 

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“ (12 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 308 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2019 року. 

 

До засідання приєднався Бєлов М.Д. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М. 

Рябоконь О.П. запитав: яким чином підприємство готується змінити 

технологію очистки чи вивчаються можливості? 

Манько С.Л. пояснив, що у підприємства вже  є певні напрацювання для 

модернізації, яка дасть можливість приймати більше стоків.  

Крагель В.В. зауважив, що потрібно розробити план заходів з модернізації 

підприємства. 

Рябоконь О.П. запропонував створити робочу комісію на чолі з 

заступником міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варавою М.В. та розробити план заходів з модернізації підприємства, на 

наступному засіданні виконкому 28.08.2019 заслухати цю інформацію. 

Бугайов В.М. порадив підготувати план зі схемами і технологіями.   
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 

врахуванням доповнень. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 309 додається). 



Засідання залишив Чепур О.О. 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за І півріччя 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 310 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М.,                     

Чайка Т.Г. 

Бугайов В.М. запропонував підприємству  розробити новий тариф, щоб 

підприємство було прибутковим і могло вирішувати самостійно ряд поточних і 

виробничих проблем.  

 

Засідання залишив Рябоконь О.П. 

 

Шикеринець І.С. рекомендував розробити та подати на розгляд 

виконавчого комітету план дій щодо покращення фінансового стану 

підприємства та розроблення нового тарифу з централізованого водопостачання 

до 28.08.2019. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з доповненнями. 



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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 311 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за І півріччя 2019 року.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому міської ради Музиченко Н.О. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 312 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

будівництво тротуару на вулиці Харківська та ознайомила присутніх з деталями 

реалізації цього проекту, зазначивши, що будівництво тротуару створить 

комфортні умови для пішоходів та покращить естетичний вигляд міста. А 

облаштований пішохідний перехід забезпечить безпеку дітей, оскільки поряд 

розташовані дитячий садок та школа. 

 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Острянський В.В., 

Кочур Л.В., Крагель В.В., Чайка Т.Г., Шикеринець І.С. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        О.П.Рябоконь      

 

 

Секретар виконкому міської ради        Л.В.Кочур 

 

 

Протокол вела 

виконувач обов’язків начальника  

загального відділу та інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради                Ю.В.Барабаш 

  

 

 


