
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
06.08.2019                            № 21 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бугайов 

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко 
Кочур 
Острянський 
Тарасовський  

М.В. 
В.В. 
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
І.М. 

Чайка 
Шикеринець 

Т.Г. 
І.С. 

  
           Міський голова Рябоконь О.П. зазначив, що минулого року завдяки 
субвенції з державного бюджету та злагодженій роботі міської ради було 
придбано дві квартири для дітей-сиріт, які проживають на території ОТГ. Тобто 
успішний досвід є, проте, механізм надання у 2019 році субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на придбання житла дітям цієї категорії дещо 
змінений.  
           Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року              
№ 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року 
№ 616) затверджено Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Строки формування 
потреб і пропозицій щодо напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано 
субвенцію, стислі.  
 



Тому і виникла нагальна потреба у прийнятті рішення про створення     
комісії з  придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з   їх числа. Запропонував розпочати засідання виконкому та 
розглянути 8 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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

1. Про     комісію з  придбання житла  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування, осіб з   їх числа. 
 

2. Про надання тимчасового дозволу ФОП Криворучку М.В. на 
розміщення дитячих розважальних атракціонів на асфальтованому майданчику 
по вул.Європейська, 4. 

 
3. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки на території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

 
          4. Про надання дозволу гр.Никоненку А.І. на реконструкцію магазину під 
житловий будинок по вул.Січових Стрільців, 26 в м.Пирятин. 

 
5. Про затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт покрівлі 

Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. по вул.Тімірязєва, 14, 
с.Калинів Міст, Пирятинського району, Полтавської області“. 
          
          6. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного 
освітлення по провул.Київському в м.Пирятин, Пирятинського району, 
Полтавської обл. (ЗТП-1). Коригування“. 
         
          7. Про затвердження робочого проекту „Реконструкція світлофорного 
об’єкту на перехресті  вулиць Європейська-Абаканська в м.Пирятин Полтавської 
області“. 
 
          8. Про проведення конкурсу щодо встановлення зупинкових комплексів-
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Пирятин 
Полтавської області. 
 
1. СЛУХАЛИ: 
          Кабушку Ю.В.,   директора   Пирятинського  міського   центру   сім’ ї,  
дітей та молоді, яка проінформувала про комісію з  придбання житла  для дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з  їх числа. 



ВИСТУПИЛИ: 
          Гудзь В.В.  наголосив, що  рішенням виконкому міської ради потрібно 
затвердити склад і положення про Комісію та подати  пакет документів з 
відповідними пропозиціями до Полтавської облдержадміністрації до 15 серпня 
2019 року. 
          Кабушка Ю.В. запропонувала затвердити положення про комісію та внести 
зміни у пункт 3 рішення в частині роботи цієї комісії. Також поінформувала, що 
вищезазначеною Постановою передбачено  виплату грошової компенсації за 
належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 
для зазначеної категорії осіб. 
 Гудзь В.В.  вніс пропозицію доповнити  склад комісії та визначити 
заступника голови комісії. 

Кабушка Ю.В.  зазначила, що норми постанови в частині формування 
складу комісії  несуть рекомендаційний характер. 

Шикеринець І.С. запропонував заступником комісії включити головного 
спеціаліста з питань захисту прав дітей виконкому міської ради Грицай І.І. 

Рябоконь О.П. запитав: чому  у складі комісії за згодою не включено 
представника управління соціального захисту населення Пирятинської 
райдержадміністрації.  

Гудзь В.В.  відповів, що виконання  вимог постанови у частині 
формування складу комісії несе рекомендаційний характер. А також погодився 
брати участь у роботі комісії. 
           В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Кочур Л.В., Бугайов В.М. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонувала прийняти рішення 
з врахуванням доповнень. 
   
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 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 з 
врахуванням змін та доповнень (рішення № 295 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: 
          Рябоконь О.П. зауважив, що  ця територія використовується військовою 
частиною для паркування автотранспорту працівників, то потрібно спочатку 
отримати письмову згоду керівництва військової частини.  

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Шикеринець І.С. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П запропонував перенести розгляд  
рішення  на наступне засідання виконкому міської ради після офіційного 
повідомлення керівництвом військової частини про надання  згоди на 
розміщення дитячих розважальних атракціонів на асфальтованому майданчику 
по вул.Європейська, 4. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу економічного аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради Зубко Л.М.  узяти до 
відома.  
          2. Розглянути питання на наступному засіданні виконкому міської ради з 
врахуванням відповіді керівництва військової частини. 
 
3. 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 Клітко Н.В., Гудзь 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 № 289 додається). 

 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу гр.Никоненку А.І. на реконструкцію магазину під житловий 
будинок по вул.Січових Стрільців, 26 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., 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 № 290 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Капітальний ремонт покрівлі 
Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. по вул.Тімірязєва, 14, 
с.Калинів Міст, Пирятинського району, Полтавської області“. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Тарасовський І.М., 
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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 291 додається). 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проекту „Реконструкція вуличного освітлення по 
провул.Київському    в м.Пирятин, Пирятинського району, Полтавської обл. 
(ЗТП-1). Коригування“. 
         
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 292 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
затвердження робочого проекту „Реконструкція світлофорного об’єкту на 
перехресті  вулиць Європейська-Абаканська в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
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 № 293 додається). 
 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
проведення конкурсу щодо встановлення зупинкових комплексів-тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності в м.Пирятин Полтавської 
області. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. зазначив, що одним із актуальних питань сьогодення є 
розвиток нашого міста, покращення інфраструктури і благоустрою, 
облаштування зупинкових комплексів-тимчасових споруд. 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Кочур Л.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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 294 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 
 
 
 
 


