
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
11.09.2019                            № 25 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Крагель 
Снаговський  
Тарасовський  
Чайка  

М.В. 
В.В. 
О.О. (з дванадцятого питання) 
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
О.О. 
І.М. 
Т.Г. 

Шикеринець І.С. 
  
Запрошені: психолог Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району Поїденчук Р.М., 
директор ТОВ „Пирятинське РТП“ Головко В.І. 

  
          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     визнання     доцільним  призначення гр. Муц О.О. опікуном над її  
недієздатним сином Кривцем О.О. 



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

 
3. Про   внесення  змін  до  рішення виконкому міської ради від 27.12.2018  

№ 426 ,,Про координаційну раду з питань сім’ ї, дітей, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ ї та протидії торгівлі 
людьми при виконкомі міської ради“. 

 
          4. Про соціальну підтримку та організацію оздоровлення сімей учасників 
бойових дій та сімей загиблих учасників бойових дій. 
 
          5. Про передачу квартири № 13 по вул.Короленка, 17 в м.Пирятин у 
спільну часткову власність громадян: Коваль Н.Л. та Коваль О.В. 
           

6. Про      передачу     квартири    № 12  по  вул. Проїзна, 14 А в м. Пирятин 
у спільну    часткову      власність      громадян:  Котвіцької Т.В., Сенчило М.К. та 
Сенчило М.В. 
 
           7. Про  відмову гр.Ральченку О.О. у взятті на квартирний облік громадян 
при виконкомі Пирятинської міської ради. 
            

8.  Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Квіткова, 10 в 
м.Пирятин. 

 
           9. Про присвоєння адреси  нежитловим приміщенням ТОВ „Пирятинське 
РТП“ по  вул.Європейська, 96 в м.Пирятин. 
 
           10. Про присвоєння адреси  земельним ділянкам гр.Кісіленка В.І. в с.Рівне 
Пирятинського району. 
 
           11. Про видачу гр.Гордієнко Т.М. паспорта прив’язки тимчасової споруди 
по вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
           12. Про видачу гр. Кучі В.М. містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки на будівництво торгівельного центру на майдані 
Незалежності, 2 в м.Пирятин . 
   
           13. Про погодження благодійній організації „Благодійний фонд І-Ес-
Джей-Еф Східна Європа“  робіт щодо впорядкування території єврейського 
цвинтаря по вул.Цибаня в м.Пирятин. 
 
           14. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів 
Пирятинської міської ради. 



           15. Про надання тимчасового дозволу ФОП Насткіній Є.М. на розміщення 
комплексу атракціонів на майдані Незалежності. 
 
           16. Про надання тимчасового дозволу ФОП Шовкоплясу В.О. на 
розміщення нестаціонарних засобів для виносної торгівлі. 
 
           17. Про надання тимчасового дозволу ФОП Лихошерстову Є.І. на 
розміщення нестаціонарних засобів для здійснення виїзної торгівлі. 
 
           18. Про надання тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на 
розміщення дитячих розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для 
виїзної торгівлі. 
 
           19. Про надання тимчасового дозволу Пирятинській районній спілці 
споживчих товариств „Комбінат громадського харчування“ на розміщення 
нестаціонарних засобів для здійснення виїзної торгівлі. 
 
До засідання приєднався Гудзь В.В. 
 
1.СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка   проінформувала  про визнання  доцільним  призначення гр. Муц О.О. 
опікуном над її недієздатним сином Кривцем О.О. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

(рішення № 325 додається). 
 
2.СЛУХАЛИ: 

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



ВИСТУПИЛИ: 
Поїденчук Р.М., психолог Територіального центру  соціального           

обслуговування (надання соціальних послуг)  Пирятинського району, зазначив, 
що доходами у  громадянки є: пенсія та пай.                    

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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 326 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
          Юрченко Н.І.,   виконувача обовʼязків директора   Пирятинського  міського   
центру   сім’ ї,  дітей та молоді, яка проінформувала про внесення  змін  до  
рішення виконкому міської ради від 27.12.2018 № 426 ,,Про координаційну раду 
з питань сім’ ї, дітей, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім’ ї та протидії торгівлі людьми при виконкомі міської ради“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., 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  виконувача обовʼязків директора Пирятинського міського 
центру сім’ ї, дітей та молоді Юрченко Н.І. узяти до відома. 
          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 327 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
          Юрченко Н.І.,   виконувача обовʼязків директора   Пирятинського  міського   
центру   сім’ ї,  дітей та молоді, яка проінформувала про соціальну підтримку та 



організацію оздоровлення сімей учасників бойових дій та сімей загиблих 
учасників бойових дій. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.М., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав відділ із питань 
земельних та екологічних питань виконкому міської ради  (Стадник Є.В.)        
підготувати інформацію на засідання виконавчого комітету міської ради про 
стан надання земельних ділянок у безоплатну власність  учасників АТО, ООС на 
території  населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. Запропонував прийняти 
рішення  в цілому. 
   
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
              „проти“ – 0 осіб; 
              „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію  виконувача обовʼязків директора Пирятинського міського 
центру сім’ ї, дітей та молоді Юрченко Н.І. узяти до відома. 
          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 328 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу квартири № 13 по 
вул.Короленка, 17 в м.Пирятин   у    спільну часткову власність громадян: 
Коваль Н.Л. та Коваль О.В. 
 
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  управління  комунальною власністю 
виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 329 додається). 

 
 
 



6. СЛУХАЛИ: 
Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  

виконкому міської ради, яка проінформувала про передачу     квартири    № 12  
по  вул. Проїзна, 14 А в м. Пирятин у спільну    часткову      власність      
громадян:  Котвіцької Т.В., Сенчило М.К. та Сенчило М.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.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  управління  комунальною власністю 
виконкому міської ради  Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 330 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
відмову гр.Ральченку О.О. у взятті на квартирний облік громадян при виконкомі 
Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В    обговоренні     питання   взяли участь Шикеринець І.С., Гудзь 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 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 № 331 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 вул.Квіткова, 10 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., 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 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 № 332 додається). 

 
9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси  нежитловим приміщенням ТОВ „Пирятинське РТП“ по  
вул.Європейська, 96 в м.Пирятин. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В, Бугайов В.М., 
Шикеринець І.С., Крагель В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень, вказавши нумерацію всіх об’єктів, які розташовані на 
території підприємства.   

 
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 з 
врахуванням доповнень (рішення № 333 додається). 

 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси  земельним ділянкам гр.Кісіленка В.І. в с.Рівне 
Пирятинського району. 
         
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Тарасовський І.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 № 334 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
видачу гр.Гордієнко Т.М. паспорта прив’язки тимчасової споруди по 
вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав: як буде облаштовуватися прилегла території  
об’єкта. Зергані М.І. відповіла, що територія буде облаштована  рівномірно від 
орендованої площі земельної ділянки  та об’єкта. 

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



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 335 додається). 

 
До засідання приєднався Кальницький О.О. 
 
12. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
видачу гр. Кучі В.М. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво торгівельного центру на майдані Незалежності, 2 в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П.  наголосив, що  однією з умов  видачі містобудівних умов є 
встановлення меж стоянки автомобілей, яка повинна відповідати і збігатися з 
червоною лінією, при чому не за рахунок проїжджої частини, а також  врахувати 
безпеку  жителів Пирятинської ОТГ.  

Кальницький О.О. сказав, що в містобудівних умовах необхідно прописати 
завдання проєктанту. На думку Крагля В.В. проектант повинен надати 
пропозиції щодо парковки, благоустрою території об’єкта. 

Варава М.В. запропонував доопрацювати це питання. Його підтримав 
Бугайов В.М.  

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Чайка Т.Г., 
Снаговський О.О., Клітко Н.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував повернути проект на 
доопрацювання та розглянути його на наступному засіданні виконкому міської 
ради. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 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. Розглянути    питання    на    наступному   засіданні виконавчого 
комітету міської ради після його доопрацювання. 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
погодження благодійній організації „Благодійний фонд І-Ес-Джей-Еф Східна 
Європа“  робіт щодо впорядкування території єврейського цвинтаря по 
вул.Цибаня в м.Пирятин. 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Крагель В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 336 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
встановлення дорожніх знаків на вулицях населених пунктів Пирятинської 
міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О. Кальницький О.О., 
Клітко Н.В., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 337 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Насткіній Є.М. на розміщення комплексу атракціонів 
на майдані Незалежності. 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 338 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Шовкоплясу В.О. на розміщення нестаціонарних 
засобів для виносної торгівлі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 339 додається). 
 
17. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Лихошерстову Є.І. на розміщення нестаціонарних 
засобів для здійснення виїзної торгівлі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Кальницький О.О. 



У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 340 додається). 
 
18. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на розміщення дитячих 
розважальних атракціонів та нестаціонарних засобів для виїзної торгівлі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 341 додається). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу Пирятинській районній спілці споживчих товариств 
„Комбінат громадського харчування“ на розміщення нестаціонарних засобів для 
здійснення виїзної торгівлі. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Тарасовський І.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 342 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 
 
 
 
 


