
 
 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
21.10.2020                            № 29 
 

На  засіданні головував виконувач обов’язків міського голови 
Шикеринець Ігор Станіславович.  

Також  був присутній міський голова Рябоконь Олексій Петрович, який 
на сьогодні перебуває у відпустці.  

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бугайов 
Варава  
Гудзь 

Р.М. 
В.А. (з 12 питання) 
В.М. 
М.В. 
В.В. 

Клітко 
Кочур 
Крагель 
Рябоконь 
Снаговський  
Тарасовський 
Чайка 
Чепур 

Н.В. 
В.В. 
В.В. 
О.П. (з 12 питання) 
О.О. 
І.М. 
Т.Г. 
О.О. (з 10 питання) 
 

Запрошені: гр.Кривець І.О. представники Координаційної ради ветеранів   
                    АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС  
                    при виконкомі міської ради та громадяни (Світлана Німець,Сергій  
                    Волошин, Юрій Охріменко, Сергій Ящук, Галина  Конопльова,  
                    Анатолій Березоворудський, Олег Сай, Олександр Сємак) 

 
Заступник міського голови Шикеринець І.С. запропонував розпочати 

засідання виконкому та розглянути  14 питань порядку денного. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 

 
1. Про початок опалювального періоду 2020-2021 року на території 

населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 
2. Про надання матеріальної допомоги гр. Головку О.С. на поховання. 
 
3. Про внесення змін до рішення від 27.12.2019 № 474 „Про затвердження 

калькуляції щодо визначення вартості оренди приміщень та розрахунку витрат 
на проведення заходів у  Пирятинському культурно-громадському центрі на 
2020 рік“. 

 
4. Про стан організації роботи Інклюзивно-ресурсного центру відділу 

освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради у 2020 році.  
 
5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по  вул.Набережна, 88 в 

м.Пирятин. 
 
6.  Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Хітріна 

Архітектора, 19  в м.Пирятин. 
 
7. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 
 
8. Про видачу гр.Кривцю І.О. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво мийки самообслуговування по           
вул.Сумська, 2Б в м.Пирятин. 

 
9. Про надання дозволу ТОВ „Фармація Полтави“ на реконструкцію 

пандусу біля аптеки  по вул.Соборна, 16 в м.Пирятин. 
 
10. Про затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт районного 

будинку культури за адресою вул.Соборна,59 в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
11. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі 

водопроводу в с.Калинів Міст Пирятинського району Полтавської області“. 
 
12. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі 

водопроводу в с.Замостище Пирятинського району Полтавської області“. 
 



13. Про видачу виконавчому комітету Пирятинської міської ради 
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію 
та облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин. 

 
14. Про встановлення заборонних дорожніх знаків на території КП 

„Пирятинської центральної районної лікарні“ по вул.Аврущенка, 2 в м.Пирятин. 
 

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

виконкому міської ради, яка проінформувала про початок опалювального 
періоду 2020-2021 року на території населених пунктів Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., 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 управління комунальною власністю 
виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 289 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу виконавчому комітету Пирятинської міської ради містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію та облаштування 
громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 
України в місті Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. повідомив, що неодноразово наголошував на проведенні 
повторного  конкурсу щодо облаштування громадського простору. Також 
запитав: чому за рік не проводився конкурс? 

Зергані М.І. відповіла, що  на засіданні Координаційної ради ветеранів 
АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС при 
виконкомі міської ради розглядалося  питання облаштування громадського 



простору в Пирятині, який передбачає пам’ятний знак учасникам АТО та алею 
вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців. 

Бугайов В.М. зазначив, що, на його думку,  не можна обмежуватися 
думкою Координаційної ради. У зв’язку з тим, що після виборів 25 жовтня до 
ОТГ приєднаються інші населені пункти, тому необхідно врахувати і їх думку 
щодо облаштування  громадського простору. 

Ящук С.В. висловив свою думку, що не потрібно чекати виборів і негайно 
розпочати реалізацію цього проєкту. Його підтримали учасники бойових дій  
АТО Юрій Охріменко , Галина Конопльова, Світлана Німець та Олег Сай. 

Крагель В.В. запропонував членам виконкому міської ради  підтримати 
затвердження   рішення про видачу виконавчому комітету Пирятинської міської 
ради містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на 
реконструкцію та облаштування громадського простору вшанування захисників 
територіальної цілісності України в місті Пирятин. 

Бугайов В.М. сказав, що він наполягає на тому, щоб вирішували громада: 
як саме облаштувати громадський простір. 

Волошин С.О. повідомив, що присутні  на цьому зібранні і є 
представниками громади. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Клітко Н.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 

в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – 10 осіб; 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 
 
ВИРІШИЛИ: 
  1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 
до відома.  
 
3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги гр. Головку О.С. 
на поховання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель В.В., 
Бартошак В.А. 

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 радиКолос А.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 290 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

 Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення 
змін до рішення від 27.12.2019 № 474 „Про затвердження калькуляції щодо 
визначення вартості оренди приміщень та розрахунку витрат на проведення 
заходів у  Пирятинському культурно- громадському центрі на 2020 рік“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговорення питання взяв участь Крагель В.В., Варава М.В., Гудзь В.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  

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

 
5. СЛУХАЛИ: 

Холоділову О.М., директора Пирятинського інклюзивно-ресурсного 
центру, яка проінформувала про стан організації роботи інклюзивно-ресурсного 
центру відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради у 2020 році. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. запропонував вивчити питання щодо надання платних 
послуг в ІРЦ. 

Безушко Л.С. внесла пропозицію доповнити  пункт 3 рішення, зазначивши 
в ньому: „Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Романенко В.В.) 
вивчити питання щодо надання платних послуг в ІРЦ“. 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Крагель В.В., Клітко Н.В. 



У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 
з врахуванням доповнень. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обов’язків директора Пирятинського 
інклюзивно-ресурсного центру Холоділової О.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 
врахуванням доповнень (рішення  № 292 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення заборонних дорожніх знаків на території КП „Пирятинської 
центральної районної лікарні“ по вул.Аврущенка, 2 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Снаговський О.О., 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.  
 
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). 

 
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.Набережна, 88 в м.Пирятин. 

 
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 № 294 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.Хітріна Архітектора, 19  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 № 295 додається). 

 
9. 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 Варава М.В., 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.  

 
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    № 296 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Кривцю І.О. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво мийки самообслуговування по  вул.Сумська, 2Б в 
м.Пирятин. 
 
До засідання приєднався Чепур О.О. 
 
ВИСТУПИЛИ:  

Бугайов В.М. запитав: звідки буде здійснюватися водопостачання на 
об’єкт. 

Кривець І.О. відповів, що для обслуговування автомийки планується  
буріння власної свердловини на території об’єкту. На сьогодні є підрядник, який 
і забезпечить   виготовлення та оформлення всіх  дозвільних документів на її 
експлуатацію.  

В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Тарасовський І.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 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  № 297 додається). 

 
 
 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу ТОВ „Фармація Полтави“ на реконструкцію пандусу біля 
аптеки  по вул.Соборна, 16 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Бабак Р.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 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 № 298 додається).  
 
До засідання приєдналися Рябоконь О.П. та Бартошак В.А. 

 
12. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт районного будинку 
культури за адресою вул.Соборна,59 в м.Пирятин Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Бугайов В.М., Крагель В.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 

в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 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  № 299 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі водопроводу в с.Калинів 
Міст Пирятинського району Полтавської області“. 

 
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“ (14 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  № 300 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі водопроводу в 
с.Замостище Пирятинського району Полтавської області“. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

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

в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 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 № 301 додається).  
 

До зали повернулися представники Координаційної ради ветеранів 
АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС                     
при виконкомі міської ради та громадяни (Світлана Німець, Сергій                     
Волошин, Юрій Охріменко, Сергій Ящук, Галина Конопльова,                     
Анатолій Березоворудський, Олег Сай та інші) з вимогою переглянути питання 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин. 

Шикеринець І.С.   вніс пропозицію на розгляд членів виконкому міської ради 
щодо повернення до розгляду  питання порядку денного: „ Про видачу 
виконавчому комітету Пирятинської міської ради містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію та облаштування 
громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 
України в місті Пирятин“. 

Бугайов В.М. запитав: чи  ця дія не є порушенням Регламенту виконавчого 
комітету  міської ради? 

Шикеринець І.С. відповів,  що Регламентом дозволяється вносить за 
згодою виконавчого комітету зміни та доповнення до порядку денного. 
Запропонував проголосувати за  включення  вищезазначеного питання на 
повторний розгляд і голосування. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – 13 осіб; 

                 „проти“ – 0 осіб; 
                 „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 

 
Далі Шикеринець І.С. зазначив, що начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Зергані М.І. детально доповіла на початку засідання, тому запропонував 
прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:          „за“ – 13 осіб; 

                 „проти“ – 0 осіб; 
                 „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 
 

Заступник міського голови                                                                  
з питань діяльності виконкому                                                І.С.Шикеринець  
      
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради                          Т.Д.Нестерець 


