
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

засідання виконавчого комітету  

 

22.01.2020                            № 02 

 

На засіданні головував заступник міського голови з питань  діяльності 

виконкому міської ради Шикеринець Ігор Станіславович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бєлов 

Бугайов 

Р.М. 

М.Д. 

В.М. 

Варава 

Гудзь  

Кальницький 

Клітко  

Кочур 

Тарасовський  

Чепур 

М.В. 

В.В. 

О.О. 

Н.В. 

Л.В. 

І.М. 

О.О. 

  

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

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

 

         Заступник міського голови з питань  діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С. запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути           

13 питань порядку денного.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

    1. Про     затвердження     калькуляцій на надання послуг з благоустрою  

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 

 



2.  Про   надання  матеріальної допомоги  гр. Семигал А.С. на поховання. 

 

  3.  Про       визнання         доцільним      призначення          Пирятинського  

психоневрологічного будинку-інтернату, в особі директора, опікуном над 

недієздатним Новінкіним М.М. 

 

  4. Про   роботу  опікунської ради при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради за 2019 рік. 

 

 5. Про хід виконання Плану місцевого економічного розвитку 

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

 

6.  Про впорядкування адреси об’єктам нерухомості ТОВ „Пирятинське  

ремонтно-транспортне підприємство“ по вул.Європейська в м.Пирятин. 

 

7. Про видачу ТОВ „БСТ“ містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на реконструкцію автогазозаправного пункту по вул.Сумська, 

2Б в м.Пирятин. 

 

8. Про виконання рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради  від 14.02.2019 № 58 „Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту у Полтавській області на 2019 рік“. 

 

 9. Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради в 2019 році. 

 

10.  Про  внесення змін до пункту 1 рішення виконкому міської ради від 

19.09.2018 № 281  „Про взяття дітей, позбавлених батьківського піклування,  

на квартирний облік при виконкомі міської ради“. 

 

11. Про  затвердження списку громадян, які перебувають на квартирному  

обліку при виконкомі міської ради. 

 

12. Про присвоєння адрес нежитловим приміщенням на майдані 

Незалежності, 15 в м.Пирятин. 

 

13.  Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження  калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 

що надаються КП „Каштан“. 



ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запитав: яка вартість обрізки дерев? Чи буде вирішуватися 

питання щодо омели по вул. Київська в м.Пирятин? 

 Бих В.І. відповіла, що окремо  калькуляція не рахувалася, так як необхідно  

робити розрахунок на кожне дерево, враховуючи його об’єм та висоту. На 

сьогодні розроблена калькуляція погодинно на озеленювача. 

  В обговоренні питання брали участь Клітко Н.В., Кальницький О.О. 

           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 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 № 5 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,  яка    проінформувала    про    надання    матеріальної    допомоги   

гр.Семигал А.С. на поховання. 

   

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання брали участь Кочур Л.В.,  Чепур О.О. 

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 із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 6 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,  яка  проінформувала про визнання  доцільним призначення          

Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату, в особі директора, 

опікуном над недієздатним Новінкіним М.М. 



ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання брали участь Кочур Л.В., Бугайов В.М. 

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 із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 7 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради, яка  проінформувала про роботу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Пирятинської міської ради за 2019 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В обговоренні питання брали участь Бугайов В.М., Бєлов М.Д. 

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 із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 8 додається). 

 

5. 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 друге півріччя 2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: 537 530 грн. використано з бюджету ОТГ чи це 

грантові кошти? Солдатова І.В. відповіла, що на  реалізацію плану  МЕР у  

другому півріччі 2019 року склала  - 537 530 грн. використано кошти бюджету 



Пирятинської міської ОТГ. Також коротко  розповіла про використання коштів у 

розрізі заходів, що передбачені цим Планом. 

 Шикеринець І.С. зазначив, що на офіційному вебсайті Пирятинської 

міської ради розміщено інформацію Фонду „Регіональний центр економічних 

досліджень та підтримки бізнесу“, який  сформував рейтинг малих та середніх 

громад України з населенням до 100 тис. осіб. Пирятинська міська ОТГ посіла    

11 місце серед 1321 громад України. 

 Кочур Л.В. додала, що станом на 1 січня 2020 року у Всеукраїнському 

рейтинзі інституційної спроможності і сталого розвитку громад наша громада по 

Полтавській області посіла друге (попереду лише Миргород). Рейтинг враховує 

38 критерійних показників і відображає інвестиційну привабливість громад. 

Рейтинг громад постійно змінюється, цьогоріч додано 5 нових показників. 

Враховується нова достовірна інформація про зміни в громаді, наявна у 

відкритих джерелах. У разі відсутності такої інформації, вона позначається, як 

відсутня, і це негативно впливає на рейтинг громади. 

Кальницький О.О. запитав про придбання житла лікарям. 

Шикеринець І.С. пояснив, що з метою вирішення кадрової проблеми у 

другому півріччі 2019 року було частково здійснено оплату вартості придбання 

житла. Відповідно до Програми „Забезпечення надання медичної допомоги 

жителям Пирятинської міської ОТГ КП „Пирятинська районна лікарня“  

виділено 200,0 тис.грн з бюджету міської ОТГ для співфінансування  придбання 

службового житла для 2 лікарів - молодих спеціалістів. На сьогодні це житло 

залишається у статусі службового житла. 

В обговоренні питання брали участь Варава М.В., Клітко Н.В.  

Члени виконкому зобов’язали управління економіки виконкому міської 

ради вжити організаційних заходів щодо проведення бізнес-форуму в лютому 

2020 року. 

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 начальника управління економіки виконкому міської ради 

начальника  Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 9 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  

впорядкування   адреси  об’єктам  нерухомості  ТОВ „Пирятинське ремонтно- 

транспортне підприємство“ по вул.Європейська в м.Пирятин. 



ВИСТУПИЛИ: 

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

 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 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 № 10 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

видачу ТОВ „БСТ.“ містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

на реконструкцію автогазозаправного пункту по вул.Сумська, 2Б в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував  другий абзац пункту 3 рішення викласти в 

наступній редакції: ,,виготовити через спеціалізовану проектну організацію 

робочий проект на  реконструкцію автогазозаправного пункту відповідно до 

містобудівних умов та обмежень та містобудівного розрахунку, погодити його з 

відповідними службами в установленому порядку“.  

В  обговоренні   питання   брали   участь   Варава М.В., Кочур Л.В. 

          У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

з врахування доповнень. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 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 № 11 додається). 

 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

виконання рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради  від 

14.02.2019 № 58 „Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 

Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту у Полтавській області на 2019 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

               „утримались“ – 0. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради Педяша Р.О.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 12 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про роботу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради в 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Бугайов В.М., у зв’язку з  низькою активністю складання протоколів на 

порушників благоустрою міста, вніс пропозицію розглянути на  засіданні 

виконкому міської ради питання роботи комунального підприємства ,,Каштан“ 

та  Пирятинського відділення поліції Гребінківського ВПГУ НП в Полтавській 

області в частині складання протоколів щодо адміністративних правопорушень 

на території громади.  

           В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бєлов М.Д. 

           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. звернув увагу на низьку 

активність працівників КП „Каштан“ щодо складання адмінпротоколів стосовно 

порушень правил благоустрою та поліції щодо торгівлі у невстановлених місцях. 

Запропонував прийняти рішення в цілому.  

 

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

                                        „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   головного спеціаліста юридичного  відділу виконкому 

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 13 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

внесення змін до пункту 1 рішення виконкому міської ради від 19.09.2018 № 281  

„Про взяття дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирний облік 

при виконкомі міської ради“.. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Шикеринець І.С. 

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 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 № 14 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 

затвердження списку громадян, які перебувають на квартирному обліку при 

виконкомі міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Тарасовський І.М. 

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 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 № 15 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про     

присвоєння адрес нежитловим приміщенням на майдані Незалежності, 15 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., 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 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 № 16 додається). 

 

13. 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.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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 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 № 17 додається). 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради                                       І.С.Шикеринець  

     

  

Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу  

та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради                  Т.Д.Нестерець 


