
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
09.01.2020                            № 01 
 

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  
Клітко  
Кочур 
Крагель 
Снаговський 
Румянцев 
Тарасовський  
Чайка 

М.В. 
В.В.  
Н.В. 
Л.В. 
В.В. 
О.О. 
О.В. 
І.М. 
Т.Г. 

  
 Заступник міського голови з питань  діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С.   запропонував   розпочати  засідання  виконкому та 
розглянути 6 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

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

1. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради впродовж 2019 року. 

 
2. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради 

від 02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних та 
муніципальних послуг та їх інформаційних карток“. 



 
3. Про безоплатну передачу будинку по вул. Київська, 51 в с. Рівне 

Пирятинського району у спільну часткову власність громадян: Гец Л.Ф., 
Благодир Л.Л., Гец А.Л. та Благодир І.О. 

 
4. Про безоплатну передачу квартири № 2 по вул. Європейська, 15 в 

м.Пирятин у власність громадянки Чепурної Н.В.  
 
5.  Про розгляд звернення Бугайова В.М.  щодо розгляду рішення 

виконкому міської ради від  06.12.2019  № 466 ,,Про затвердження Протоколу 
засідання журі з визначення переможця архітектурного конкурсу щодо 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин“. 

 
6. Про затвердження завдання на проєктування при розробленні 

проектної документації для об’єктів будівництва. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Нестерець Т.Д.,   начальника загального      відділу    та    інформаційного  

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про стан 
відвідування членами виконкому засідань виконавчого комітету Пирятинської 
міської ради впродовж 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 
рішення  в цілому.  

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію  начальника загального  відділу    та     інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 1 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних  
послуг виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та 
доповнень до рішення виконкому міської ради від 02.10.2019 № 347 „Про  
затвердження переліку адміністративних та муніципальних послуг та їх 
інформаційних карток“. 
      
 



ВИСТУПИЛИ:       
В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Крагель В.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти 

рішення в цілому. 
 

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

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання 
адміністративних послуг виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

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

 
3. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу будинку 
по вул. Київська, 51 в с. Рівне Пирятинського району у спільну часткову 
власність громадян: Гец Л.Ф., Благодир Л.Л., Гец А.Л. та Благодир І.О. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Крагель В.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти 

рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 3 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу 
квартири № 2 по вул. Європейська, 15 в м.Пирятин у власність громадянки 
Чепурної Н.В.  
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти 

рішення в цілому. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 4 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
 Кочур Л.В., керуючого справами виконкому  міської ради, яка 
ознайомила членів виконкому міської ради зі змістом звернення Бугайова В.М.  
щодо розгляду рішення виконкому міської ради від  06.12.2019  № 466 ,,Про 
затвердження Протоколу засідання журі з визначення переможця 
архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського простору 
вшанування захисників територіальної цілісності України в місті Пирятин“. 
Щодо відкликання голосу Бугайова В.М. пояснила, що Регламентом 
виконавчого комітету міської ради не передбачено процедуру відкликання 
голосу члена виконкому міської ради. Тому, на жаль, позитивно виконати 
прохання Віктора Миколайовича неможливо. Крім того, зазначила, що при 
розгляді цього питання дотримано процедуру його розгляду, підстав для 
перегляду його немає. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Шикеринець І.С. звернувся до юридичного відділу виконкому міської 
ради з проханням проінформувати членів виконавчого комітету про юридичні 
підстави  відкликання свого голосу членом виконавчого комітету міської ради. 
 Соловйов Р.Ю.  надав роз’яснення та зазначив, що, голосуючи, члени 
виконкому міської ради повинні діяти неупереджено. Відповідно до статті 41 
Закону України ,,Про запобігання корупції“ особи діють неупереджено, 
незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої 
політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи 
переконання.  

В обговоренні питання брали участь Крагель В.В., Соловйов Р.Ю.,      
Клітко Н.В., Снаговський О.О., Чайка Т.Г. та Кочур.  

У підсумку обговорення Шикеринець І.С. наголосив на тому, що у 
зверненні Бугайова В.М. не вказано підстав, які б спонукали  членів виконкому 
міської ради розглядати питання про  скасування вищезазначеного рішення. А 
також зазначив, що на сьогоднішній день рішення виконавчого комітету про 
затвердження  Положення про архітектурний конкурс щодо облаштування 
громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 
України в місті Пирятин діє. У разі порушення законодавства при розробці 
цього Положення рекомендував Бугайову В.М. письмово звернутися до 
виконкому міської ради з обґрунтуванням скасування рішень стосовно 
проведення конкурсу. 

 



ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради про 

звернення Бугайова В.М.  щодо розгляду рішення виконкому міської ради від  
06.12.2019  № 466 ,,Про затвердження Протоколу засідання журі з визначення 
переможця архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського 
простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті 
Пирятин“ взяти до відома. 

2. Рекомендувати Бугайову В.М. подати звернення щодо юридичних 
підстав та обґрунтування відміни рішення виконкому міської ради від  
06.12.2019  № 466 ,,Про затвердження Протоколу засідання журі з визначення 
переможця архітектурного конкурсу щодо облаштування громадського 
простору вшанування захисників територіальної цілісності України в місті 
Пирятин“.  
 
6. СЛУХАЛИ: 

Варава М.В.,  заступник міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, який проінформував про затвердження завдання на проєктування 
при розробленні проєктної документації для об’єктів будівництва.  Чинним 
законодавством не заборонено розглядати на засіданні виконкому це питання, 
проте закон не вимагає його розгляду. У зв’язку із зменшенням питань, що 
виникають при розгляді проєктних документацій членами виконкому 
спеціалістами підготовлено проект рішення  щодо затвердження завдання на 
проєктування при розробленні проєктної документації для об’єктів 
будівництва. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

У підсумку обговорення члени виконкому вирішили на наступному 
засіданні розглянути питання  щодо затвердження завдання на проєктування 
при розробленні проектної документації для об’єктів будівництва. 

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності  
виконкому міської ради Варави М.В. взяти до відома. 

2. Розглянути питання на наступному засіданні виконкому міської ради. 
 
 
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 


