
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
07.10.2020                            № 27 
 

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

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бугайов 
Варава  

Р.М. 
М.Д. 
В.М. 
М.В. 

Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Маслак 
Тарасовський 
Чепур 
Чайка 

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

Присутні: ФОП Барабаш О.В., представники Координаційної ради ветеранів   
                  АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС  
                  при виконкомі міської ради та громадяни (Світлана Німець, Ніна  
                  Шляхтич, Валерія Шляхтич, Сергій Ящук, Дмитро Буровцев, Галина  
                  Конопльова, Іван Яремченко, Анатолій Березоворудський, Олег Сай,  
                  Олександр Сьомак, Владислав Загорський) 

 
Бугайов В.М. вніс пропозицію розглянути питання для обговорення про  

стан грейдерування вулиць на території Пирятинської міської ОТГ. 
Виконувач обовʼязків міського голови Шикеринець І.С. запропонував 

розпочати засідання виконкому та розглянути  15 питань порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 
1. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради впродовж 9 місяців 2020 року.  
 
2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2020 року. 
 
3. Про безоплатну передачу квартири № 4 за адресою вул. Ярмаркова, 24, в 

м. Пирятин у спільну часткову власність громадян Грідіна А.В. та Грідіної Д.А.  
 
4.  Про нумерацію квартири у  житловому будинку по       вул.Зоряна, 181 в 

м.Пирятин. 
 
5. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Успенська, 2 в м.Пирятин. 
 
6. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по                     

пров.Водокачний, 4 в м.Пирятин. 
 
7. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна по вул.Соборна, 

38 в м.Пирятин Полтавської області. 
 
8. Про присвоєння та впорядкування адрес об’єктам нерухомого майна 

гр.Тимченка В.М.  по вул.Січових Стрільців, 256 в м.Пирятин. 
 
9. Про присвоєння адреси частині нежитлового приміщення по 

вул.Соборна, 19 в м.Пирятин. 
 
10.  Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 
 
11. Про облаштування додаткового виїзду з території підприємства гр. 

Рикуна А.М. на вул.Миру в с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської 
області. 

 
12. Про погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової 

споруди-зупинкового комплексу по вул.Європейська в м.Пирятин. 
 
13. Про затвердження завдання на проєктування при розробленні 

проектної документації для об’єктів будівництва. 
 
14. Про встановлення тарифу ПП „Хазар-2007“ на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання для житлових будинків по 
вул.Європейська 4-А,Б м.Пирятин. 

 



15. Про конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

 
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 9 місяців 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., 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 загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради  Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 273 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
із зверненнями громадян за 9 місяців 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.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 загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради  Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 274 додається). 
 
 



 
3. СЛУХАЛИ: 

Савченка В.В., головного  спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну 
передачу квартири № 4 за адресою вул. Ярмаркова, 24, в м. Пирятин у спільну 
часткову власність громадян Грідіна А.В. та Грідіної Д.А. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.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 головного  спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради Савченка В.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 275 додається). 

 
4. 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.Зоряна, 181 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговорення питання взяв участь Маслак В.О., Кочур Л.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 № 276 додається). 
 
 
 



5. 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.Успенська, 2 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.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  № 277 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартир у  житловому будинку по  пров.Водокачний, 4 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Бєлов М.Д., Клітко Н.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  № 278 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна по вул.Соборна, 38 в 
м.Пирятин Полтавської області. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бабак Р.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 № 279 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння      та      впорядкування адрес об’єктам нерухомого майна 
гр.Тимченка В.М.  по вул.Січових Стрільців, 256 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.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 № 280 додається). 

 
9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 



присвоєння адреси частині нежитлового приміщення по вул.Соборна, 19 в 
м.Пирятин. 

 
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    № 281 додається). 

 
10. 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 взяли участь Бугайов В.М., 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  № 282 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
облаштування додаткового виїзду з території підприємства гр. Рикуна А.М. на 
вул.Миру в с.Олександрівка Пирятинського району Полтавської області. 



ВИСТУПИЛИ:  
В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Острянський 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 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 № 283 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 
затвердження завдання на проєктування при розробленні проектної документації 
для об’єктів будівництва. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Бугайов В.М. сказав, що проти затвердження завдання на проєктування 
при розробленні проектної документації по об’єкту: „Реконструкція та 
облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 
цілісності України в місті Пирятин“. 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“ 
скасовано. На його думку, необхідно розпочати  повторно архітектурний 
конкурс щодо облаштування громадського простору. Також запитав: коли були 
громадські слухання, де протокол та яка кількість учасників зібрання? 

Зергані М.І. відповіла, що проведено два засідання Координаційної ради 
ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих воїнів АТО/ООС 
при виконкомі міської ради. На цих засіданнях розглянули питання 
облаштування громадського простору в Пирятині, який передбачає встановлення  
пам’ятного знаку учасникам АТО та облаштування  алеї вшанування пам’яті 
загиблих військовослужбовців. Присутнім було представлено  ескіз проєкту 
громадського простору, який був визнаний кращим серед 4 учасників конкурсу 
проєтних пропозицій. Ескіз проєкту передбачає розміщення пам’ятного знаку 
воїнам АТО на площі біля адмінбудинку по вул. Соборна. Аби вшанувати 



пам’ять захисників пирятинської землі, які віддали життя за цілісність держави,  
планується облаштувати алею з поіменними табличками загиблих воїнів АТО, 
відображені в ескізі. В ході роботи Координаційної ради обговорено та внесено 
зміни щодо профілю пам’ятного знаку. Заплановано ще одна зустріч для 
затвердження остаточного ескізу, який й буде подано на розгляд виконкому 
міської ради. Проводити громадські слухання з цього питання не потрібно. 

Німець С.В. додала, що пам’ятний знак погоджено з матерями та 
дружинами загиблих воїнів АТО. 

Ящук С.В. зазначив, що потрібно скоріше завершити облаштування  
громадського простору загиблих воїнів АТО. 

Чайка Т.Г. внесла пропозицію проголосувати спочатку за перший пункт  
проєкту рішення, а потім за другий. 

 
Шикеринець І.С. запропонував проголосувати за пункт 1 проєкту рішення, 

а саме завдання на проєктування по об’єкту: „Реконструкція та облаштування 
громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 
України в місті Пирятин“ 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – 11 осіб; 
                     „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.); 
                     „утримались“ – 0 осіб 
 

Шикеринець І.С. запропонував проголосувати за пункт 2 проєкту рішення, 
а саме завдання на  виконання проектних робіт до об’єкту: „Будівництво 
тротуару по вул.Європейська, 4А, 4Б в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
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 № 284 додається).  

 
13. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Барабашу О.В. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу по вул.Європейська в м.Пирятин. 

 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні  питання взяла участь Кальницький О.О., Бєлов М.Д., 

Варава М.В. 
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  № 285 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ:  

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення тарифу ПП „Хазар-2007“ на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування   та      постачання для житлових будинків по вул.Європейська 
4-А,Б м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяла участь Чайка Т.Г., Бугайов В.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 економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 286 додається).  
 
15. СЛУХАЛИ:  

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про конкурс з надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

 



ВИСТУПИЛИ:  
В обговоренні питання взяла участь Чайка Т.Г. 
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 із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 287 додається).  
 
16.СЛУХАЛИ:  

Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, який проінформував про  стан грейдерування вулиць на території 
Пирятинської міської ОТГ. Також зазначив, що найближчий час відбудеться 
тендер, тому очікуємо його  результати. 

 
 
 

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


