
 
 

 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
13.11.2019                            № 31 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кочур 
Маслак 
Снаговський 
Тарасовський  
Чайка 

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

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

(надання соціальних послуг) Пирятинського району Зайченка С.О.,  
директор     комунального       підприємства    „Готель „Пирятин“    
Фисун В.Ю,  начальник  Пирятинських  госпрозрахункових очисних    
споруд Манько С.В., головний  економіст Пирятинських         
госпрозрахункових очисних   споруд  Гавриленко Н.В.; директор  
КП   „Пирятинський   міський    водоканал“  Дубров М.Я., головний    
бухгалтер КП  „Пирятинський    міський водоканал“                 
Габрієлян С.Ю.;     директор      комунального    підприємства          
роздрібної      торгівлі „ Райдуга“    Соколовська Л.С., фізична 
особа-підприємець Левченко С.А., гр. Науменко О.В. 

 
          Варава М.В.  вніс пропозицію внести до порядку денного питання „Про 
погодження робочого проєкта „Реконструкція перехрестя вулиць Визволення-
Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка  з облаштуванням кругового руху  в м.Пирятин 
Полтавської області“. 



           Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 19 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

 
1. Про підсумки роботи Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району за 9 місяців 
2019 року. 

 
2. Про схвалення  проекту   рішення „Про внесення змін до бюджету  

міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“. 
 
3. Про розгляд  квартального звіту  про виконання бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року. 
 
4. Про   підсумки    проведення   оздоровлення   та  відпочинку  дітей  і  

підлітків улітку 2019 року. 
 
5. Про підготовку Пирятинської міської ради в осінньо-зимовий період 

2019/2020 року. 
 
6. Про  внесення гр.Кірсанова Ю.А. до списку громадян на позачергове 

отримання житла. 
 
7. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 
 
8. Про погодження проведення модернізації існуючої системи аерації 

Пирятинських  госпрозрахункових очисних споруд по вул.Сумська, 26 в 
м.Пирятин. 

  
9. Про видачу ФОП Феденко Л.М. паспорта прив’язки тимчасової споруди 

по вул.Європейська, 163А в м.Пирятин. 
 
10. Про виготовлення Науменку О.В. паспорта прив’язки групи з трьох 

зблокованих тимчасових споруд по вул.Абаканська, 61 в м.Пирятин. 
 
11. Про демонтаж тимчасової споруди гр.Левченка С.А. по 

вул.Європейська, 163А   в м.Пирятин. 



12. Про розгляд колективного звернення  щодо проведення демонтажу 
тимчасової споруди ФОП Кучі В.М. за адресою: вул. Європейська, 163а,                    
м. Пирятин. 

 
         13. Про погодження робочого проєкта „Реконструкція перехрестя вулиць 
Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка  з облаштуванням кругового руху  в 
м.Пирятин Полтавської області“. 
 

14. Про   встановлення   тарифу  ДП   „Пирятинтеплопостачання“   на   
послугу   з  постачання теплової енергії для житлового будинку по                           
вул. Коцюбинського 33, м. Пирятин. 

 
15. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2019 року. 
 
16. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2019 року. 
 
17. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2019 року. 
 
18. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 
2019 року. 

 
19. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2019 року. 
 

1.СЛУХАЛИ: 
Зайченка С.О. директор Територіального центру  соціального           

обслуговування (надання соціальних послуг)  Пирятинського району, який 
проінформував про  підсумки роботи Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району за 9 місяців 
2019 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав: чи працівники установи прораховували  середню 
вартість перебування  у  відділенні стаціонарного догляду для постійного або 
тимчасового проживання однієї особи по області. 

Зайченко С.О. відповів, що  спеціалістами центру зроблено  такий аналіз, 
зазначивши, що Пирятинський центр має середній показник, а саме вартість 
харчування у відділенні становить 65,71 грн. Найдорожчим є харчування в 
Оржицькому та Решетилівському районах, вартість харчування на одну особу 
там складає близько  102 та 97  грн відповідно. 



Шикеринець І.С. запитав: чи всі села охоплені  мультидисциплінарною 
командою центру. 

Зайченко С.О. відповів, що  протягом  2019 року всі сільські населені 
пункти Пирятинського району охоплені послугами терцентру. У сільській 
місцевості надаються виїзні послуги фахівців: психолога, перукаря, взуттєвика, 
сестри медичної, швачки, машиніста прання, робітника з комплексного 
обслуговування. Послуги надаються в залежності від потреб та запитів  жителів 
як громади, так і району. 

Шикеринець І.С. зауважив, що на даний час „соціальне таксі“ терцентру в 
незадовільному стані, і тому для якісного надання соціальних послуг населенню 
як громади, так і району, необхідно придбати новий автомобіль. Міською радою 
вже два роки ведеться активна робота з Мінсоцполітики щодо можливості 
забезпечення спецавтомобілем, подано заявку для конкурсного відбору громад 
для забезпечення таким видом транспорту.  

Зайченко С.О. сказав, що подано заявки в два проєкти, також допомогу 
надає з цього питання головний спеціаліст із соціальних питань виконкому  
міської   ради Колос А.В.   

Колос А.В. зазначила, що   Пирятинська міська об’єднана територіальна 
громада бере участь у  проекті Мінсоцполітики України на придбання   
спеціалізованого транспорту. А саме, автомобіль „соціальне таксі“, і у разі 
перемоги, його буде придбано за рахунок коштів держбюджету. Отримання 
спецтранспорту для ОТГ- переможців заплановано  відповідно до наказу 
Мінсоцполітики України  від 11.11.2019 № 1624 „Про  забезпечення спеціальним 
автомобілем для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-
рухового апарату“ у грудні поточного року.  

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Снаговський О.О., 
Шикеринець І.С., Бугайов В.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію директора Територіального центру  соціального           
обслуговування    (надання    соціальних  послуг)  Пирятинського району 
Зайченка С.О.  узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 425 додається). 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   

проінформувала про схвалення  проекту рішення „Про внесення змін до 
бюджету міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік“.   



ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. запитав: чи вносилися зміни в Програму висвітлення 
діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік 
протягом року. 
 Нестерець Т.Д. пояснила,  що на початку цього року на висвітлення 
телерадіокомпанією „Пирятин“, районною газетою „Пирятинські вісті“ та  
обласним тижневиком „Пирятинська правда“ діяльності депутатів міської ради, 
структурних підрозділів виконкому міської ради, старостатів, закладів освіти, 
культури, соціального захисту, охорони здоров’я міської ради, комунальних 
підприємств,    квартальних   комітетів    передбачено    у    2019  році   кошти  у 
сумі 398,0 тис.грн. Проте потреба коштів була більшою, тому протягом 
поточного року у програму двічі вносилися  зміни.  Цього  разу   потреба в 
дофінансуванні програми становить  85,0 тис. грн. Ця ситуація виникла у зв’язку 
із виникненням заборгованості по висвітленню діяльності депутатів міської ради  
у засобах масової інформації, а також потребою  фінансування заходів  на 
листопад – грудень цього року. Крім того, коротко поінформувала членів 
виконкому про стан використання коштів по програмі. 
 Бугайов В.М. запропонував додати ще 15,0 тис.грн на висвітлення 
діяльності виконкому міської ради. 
 В    обговоренні   питання    взяли участь Гудзь В.В., Шикеринець І.С., 
Чайка Т.Г., Кочур Л.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  зобов’язав  загальний відділ  та 
інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.) 
підготувати лист районній газеті „Пирятинські вісті“ щодо фінансування 
міською радою публікацій, які розміщуються у газеті. Запропонував прийняти 
рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 426 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   
проінформувала про розгляд  квартального звіту про виконання бюджету міської 
об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В., 
Шикеринець І.С. 



           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
    „проти“ – 0 осіб; 
    „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 427 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про підсумки    проведення   оздоровлення   та  відпочинку  
дітей  і підлітків улітку 2019 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

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

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника відділу освіти,  молоді  та спорту міської ради  

Зуєва С.В.  узяти до відома.        
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 428 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 
         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
підготовку Пирятинської міської ради в осінньо-зимовий період 2019/2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  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 № 429 додається). 
 

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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення гр.Кірсанова Ю.А. до списку громадян на позачергове отримання 
житла. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував відхилити розгляд 

питання. 
 
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 № 430 додається). 

 
7. 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 Гудзь В.В., Бабак Р.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 431 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження проведення модернізації існуючої системи аерації Пирятинських  
госпрозрахункових очисних споруд по вул.Сумська, 26 в м.Пирятин. 
  
ВИСТУПИЛИ: 

Манько С.Л. презентував членам виконкому міської ради систему аерації 
очисних споруд. 

 Бугайов В.М. запропонував  створити комісію щодо перевірки  роботи цієї 
системи та про результати роботи проінформувати виконавчий комітет міської 
ради.   

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав Пирятинські 

госпрозрахункові очисні споруди (Манько С.Л.) після проведених робіт                       
¼ системи аерації очисних споруд про виконані роботи проінформувати 
виконавчий комітет міської ради. Запропонував прийняти рішення з 
врахуванням 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 № 432 додається). 

 
9. СЛУХАЛИ: 

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

В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., Шикеринець І.С. 



Бугайов В.М. вніс пропозицію зазначити в рішенні площу мощення 
тротуарною плиткою, а саме 17,4 кв.м, і вид тротуарної плитки.   

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зазначив, що у разі невиконання 
рішення до 01 травня 2020 року, паспорт прив’язки  тимчасової споруди підлягає 
анулюванню.   Запропонував прийняти рішення з врахуванням 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 № 433 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
виготовлення Науменку О.В. паспорта прив’язки групи з трьох зблокованих 
тимчасових споруд по вул.Абаканська, 61 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Гудзь В.В., 
Снаговський О.О., Шикеринець І.С. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зазначив, що у разі невиконання 
рішення до 01 травня 2020 року, паспорт прив’язки  тимчасової споруди підлягає 
анулюванню.   Запропонував прийняти рішення з врахуванням 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 № 434 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

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



комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
демонтаж тимчасової споруди гр.Левченка С.А. по вул.Європейська, 163А   в 
м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Левченко С.А. погодився добровільно  демонтувати свій об’єкт. 
В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 435 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
розгляд колективного звернення  щодо проведення демонтажу тимчасової 
споруди ФОП Кучі В.М. за адресою: вул. Європейська, 163а, м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: чи правомірна процедура  зазначених дій у рішенні. 
Соловйов Р.Ю. пояснив норми чинного законодавства щодо дій виконкому 

міської ради, зокрема в частині  встановлення тимчасових споруд на території 
громади відповідно до  Закону України „Про регулювання містобудівної 
діяльності“   та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності у місті Пирятин, який затверджений сесією міської 
ради. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зняв питання з розгляду  та 

запропонував розглянути це питання на наступному засіданні виконкому міської 
ради. 
 
13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
погодження робочого проєкта „Реконструкція перехрестя вулиць Визволення-



Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка  з облаштуванням кругового руху  в м.Пирятин 
Полтавської області“. 
   
ВИСТУПИЛИ: 

В     обговоренні   питання    взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В., 
Гудзь В.В., Снаговський О.О.  
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 436 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 
        Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення   тарифу  ДП   „Пирятинтеплопостачання“   на   послугу   з  
постачання теплової енергії для житлового будинку по вул. Коцюбинського 33, 
м. Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Снаговський О.О., 
Гудзь В.В. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 437 додається). 
 
 
 



15. СЛУХАЛИ: 
Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 9 місяців 2019 року. 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 438 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Готель „Пирятин“ за 9 місяців 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Чайка Т.Г. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 439 додається). 

 
17.  СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про про 



виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд за 9 місяців 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В.,  Бугайов В.М., 
Шикеринець І.С. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 440 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 9 місяців 2019 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 441 додається). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Каштан“ за 9 місяців 2019 року. 



ВИСТУПИЛИ: 
Шикеринець І.С. запитав: який стан перезаключення договорів нового 

зразка на надання послуг підприємства. Також зазначив, що необхідно терміново 
провести роботу по визначенню домоуправителів багатоквартирних будинків. 

Бих В.І. сказала, що  по всіх багатоквартирних будинках  проведено 
інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переукладання договорів та 
визначення домоуправителів. Договори нового зразка із  отримувачами послуг 
не укладалися. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 442 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 
 
 
 
 


