
 
 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
26.11.2020                            № 31 
 

На  засіданні головував секретар міської ради Пазюк Сергій Георгійович.  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Алекперов  
Божко  
Вірченко  
Войпанюк 
Дронишинець  
Захарченко  
Коваленко  
Козін 
Козін  
Колінчук  
Котенко  
Котяй  
Крицький  
Кучерявий  
Лук’яненко  
Мельниченко  
Оніщенко  
Пазюк  
Самбур  
Семененко  
Титаренко  
Чорнобель  
Шикеринець 
Шурхал  
Щегельський  

Б.Р. 
А.М. 
Ю.О. 
В.К. 
Л.С. 
Н.В. 
Т.В. 
А.О. 
І.І. 
В.В. 
О.А. 
М.М. 
М А. 
А.В. 
Р.І. 
М.В. 
О.В. 
Н.Ю. 
О.М. 
Ю.М. 
І.В. 
А.Б. 
І.С. 
В.В. 
О.І. 

Запрошені:  директор  приватного підприємства „ Хазар-2007“ Гамбаров І.А.  



        Пазюк С.Г. , секретар міської ради, на початку зібрання привітав присутніх з 
першим засіданням новоствореного виконавчого комітету міської ради. Побажав 
конструктивної та продуктивної роботи у вирішенні нагальних та проблемних 
питань пирятинської громади. Надав слово керуючому справами виконкому  
міської ради Козін І.І. для короткого ознайомлення членів виконкому з 
Регламентом виконавчого комітету Пирятинської міської ради, який 
затверджено рішенням другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 
11 грудня 2015 року № 19 (далі-Регламент). 

Козін І.І ознайомила членів виконкому міської ради зі змістом Регламенту,  
зазначивши, що ним передбачено: запрошені особи та представники ЗМІ, 
присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від 
публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не 
порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу 
їхнього обговорення.  

Члени виконавчого комітету в процесі обговорення питання мають право 
вносити пропозиції щодо порядку денного, отримувати від доповідачів 
роз’яснення, вносити зміни і доповнення до проєктів рішень виконавчого 
комітету.   

Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо у ньому беруть 
участь більше половини членів від кількісного складу виконавчого комітету. 
Наразі на засіданні присутні 26 осіб. Рішення приймаються більшістю голосів 
від кількісного складу виконавчого комітету. 

Порядок обговорення питання складається з: доповіді (співдоповіді); 
запитань і відповідей до них; обговорення; процесу редагування проекту 
рішення та прийняття рішення шляхом голосування. На засіданні виконавчого 
комітету   час   для    доповіді    визначається:  при   розгляді  основних  питань - 
до 10-15хв.; при розгляді контрольних питань - до 10хв.; при розгляді поточних 
та інших питань - близько 5 хвилин; для співдоповідей, виступів при обговоренні 
- до 5 хвилин; для   довідок,   внесення   поправок – до  3  хвилин. Через кожні 
1,5 години роботи оголошуються перерви на 15 хвилин. 

Після обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід 
до голосування. Рішення приймаються відкритим нефіксованим або відкритим 
фіксованим (поіменним) голосуванням більшістю голосів від кількісного складу 
виконавчого комітету. 

Рішення про проведення поіменного голосування приймається на 
пропозицію міського голови або не менше, як третини членів виконавчого 
комітету, присутніх на засіданні. 

 
 Пазюк С.Г. запропонував розпочати засідання виконкому та 

розглянути  14 питань порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 
1. Про коригування встановлених тарифів ПП „Хазар- 2007“ на теплову 

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

 
 2. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за  

виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств 
Пирятинської міської ради. 

 
 3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

03.11.2020 № 310. 
 
4. Про   схвалення  проекту   рішення   „Про внесення змін до бюджету   

Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“.   
 
5. Про надання матеріальної допомоги гр. Іноземцеву В.О. на поховання. 
 
6. Про безоплатну передачу квартири № 97 за адресою вул. Полтавська, 6 в 

м. Пирятин у  власність громадянки Іскендерової І.Н.  
 
7. Про   безоплатну    передачу квартири № 6 за адресою вул.Полтавська, 2,   

в м. Пирятин у спільну часткову власність громадян Бусла О.О. та Бусло С.В. 
 
8. Про внесення змін до складу комісії з визначення переможця конкурсу 

комерційних пропозицій щодо проведення поточних ремонтів на об’єктах 
комунальної власності. 

 
9. Про внесення змін до договору оренди ФОП Сегеди О.М. на частину 

приміщення майнового комплексу районного Будинку культури. 
 
10. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Горького, 47 в 

м.Пирятин. 
 
11. Про присвоєння адреси  земельній ділянці громадянки  Холод В.І. по 

вул.Зоряна в м.Пирятин. 
 
12. Про житлово-побутову комісію при виконкомі Пирятинської міської 

ради. 
 
13. Про затвердження Положення про тендерний комітет зі здійснення 

процедур закупівель виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 
 



14. Про персональний склад тендерного комітету зі здійснення процедур 
закупівель виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 

 
1. СЛУХАЛИ:  

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

 
ВИСТУПИЛИ: 

Гамбаров І.А., директор  приватного підприємства „Хазар-2007“, пояснив, 
що підняття тарифу є вимушеним рішенням, оскільки піднялася ціна на газ. На 
даний час підприємством не заключено договори з більшістю користувачів 
послуг, оголошення є у кожному під’ їзді, проте жителі цих будинків не охоче 
йдуть переукладати договори. На  сходці  з головами  ОСББ  та мешканцями цих 
двох будинків  було прийнято рішення  індивідуально з кожним господарем  
квартири підписати окремий договір, як це передбачено чинним законодавство. 
Тому з 01 листопада поточного року є відповідальна особа, яка  займається 
договірною роботою зі споживачами. Переукладено договори з тими 
мешканцями, які регулярно сплачують за отримані послуги. Інші, знаючи, що у 
разі не переукладання таких договорів, ціна за теплову енергію для цих  
житлових будинків залишається  старою - 1909,29 грн.  

Пазюк С.Г. сказав, що згідно зі сказаним, після прийняття рішення про 
підвищення тарифу, то  користувачі послуг, які переукладуть договори, будуть 
сплачувати нову ціну, а ті, хто не переуклав-стару ціну. 

Гамбаров І.А. зауважив, що і ті, що переукладуть, і ті, що залишаються, 
будуть сплачувати одну ціну - 1909,29 грн. 

Комаренко В.Д. додала, що перехід на нові договірні відносини (за умови 
прийняття відповідних рішень співвласниками) має здійснюватися усіма 
споживачами у багатоквартирному будинку, адже нові договори про надання 
комунальних послуг передбачають суттєві зміни у підходах до розподілу 
комунальних послуг у будівлі та нарахуванні плати за комунальні послуги 
споживачам. Тому існування в одному багатоквартирному будинку двох видів 
договорів (старих і нових) є неприпустимим. До переходу на нові договори про 
надання комунальних послуг, що укладатимуться за правилами, визначеними ЗУ 
від 09.11.2017 №2189- VІІІ та відповідно до типових договорів „Про житлово-
комунальні послуги“, продовжуватимуть діяти старі договори про надання 
комунальних послуг, що укладалися за вимогами старого Закону. 

Пазюк С.Г. зазначив, що підняття тарифів - не популярне рішення і 
потребує всебічного вивчення. Надав слово заступнику міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради Мельниченку М.В. 

Мельниченко М.В., заступник  міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, запитав керівника підприємства:  яка заборгованість за 



послуги перед підприємством; чи проводилися з цього приводу громадські 
обговорення серед користувачів послуг та чи надано всі документи, які б 
обґрунтовували підняття тарифу?  

Гамбаров І.А. відповів, що заборгованість за минулий опалювальний 
період - 246 408 грн. Громадські слухання щодо  встановлення тарифу ПП 
„Хазар- 2007“ на теплову енергію, її виробництво,     транспортування       та    
постачання   для    житлових   будинків   по вул.Європейська 4-А,Б м. Пирятин 
проводилися. Всі необхідні документи для вивчення питання підняття тарифу 
були надані. 

Комаренко В.Д. додала, що  відбулись громадські слухання з питань 
встановлення тарифу, в обговореннях  взяли участь запрошені члени комісії 
виконкому по здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні 
тарифів на житлово-комунальні послуги, голови ОСББ будинків по вул. 
Європейська, фахівці виконкому міської ради, адміністрація ПП „Хазар – 2007“ 
та громадськість. Актуальним   питанням як для жителів, так і керівництва 
„Хазар-2007“ залишалося питання боржників за спожиту теплоенергію. На 
зібранні обговорено зведену структуру планового тарифу для будинків 4 а і 4б. 
Присутніх цікавило питання  адмінвитрати, заробітна плата працівників 
підприємства. Заслухали зауваження та пропозиції жителів багатоповерхівок, які 
користуються послугами приватного підприємства.     

Гамбаров І.А. зазначив, що структуру підприємства оптимізовано та 
встановлено тариф, який є найнижчим, виходячи зі зведеної структури 
планового тарифу. 

Мельниченко М.В. запитав: з якою установою заключено договір на 
постачання газу? НАК „Нафтогаз України“? Яка ціна? 

Гамбаров І.А. відповів, що на пряму заключено договір на постачання газу 
підприємству з НАК „Нафтогаз України“ за ціною 5370 грн. За попередніми 
даними, планується збільшення ціни до 8000 грн. 

Мельниченко М.В. висловив думку, що тариф  треба коригувати, адже ціна 
на газ змінилася. Зазначив, що  Мінрегіон пропонує запровадити автоматичне 
коригування тарифів на теплову енергію та комунальні послуги. Відповідний 
законопроєкт поданий до Верховної Ради України. Члени виконкому  міської 
ради стали заручниками цього питання,  всю необхідну процедуру перед 
підняттям тарифу - дотримано. Єдиною проблемо залишається – не заключення 
договорів споживачами послуг. 

Пазюк С.Г. запропонував Шикеринцю І.С. поінформувати присутніх щодо 
проведення  комісії по здійсненню контролю за додержанням правил при 
нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги. 

Шикеринець І.С., член виконкому міської ради, поінформував, що 
встановлення чи коригування тарифів законодавством не передбачено 
громадські слухання.   Пирятинською міською радою прийнято Положення про 
громадські слухання, яке встановлює порядок ініціювання, підготовки та 
проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів 
Пирятинською міською радою. Цю ініціативу муніципалітету дотримано. 



Громадськість, яка присутня на громадських слуханнях, категорично проти 
підняття тарифів. При розгляді зведеної структури планового тарифу ціна за 
використання послуг росте і це викликає обурення у споживачів. 
Відповідно до діючого законодавства, постанови Кабінету Міністрів України від 
01 червня 2011 року № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на комунальні послуги“ (із змінами), яка визначає Порядки: формування 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води;  формування 
тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. 

При коригуванні  цього тарифу було дотримано законодавство, явних 
порушень не виявлено. Проведено комісію по здійсненню контролю за 
додержанням правил при нарахуванні тарифів на житлово-комунальні послуги і 
нею прийнято таке рішення згідно з економічно обгрунтованих обрахунків. 
Також зтурбований ситуацією щодо укладання нових договорів з підприємством. 

Гамбаров І.А. сказав, що на сьогодні ще, навіть 50% власників квартир не 
підписали договору. Також майже 40 квартир зданих в оренду,  власники 
проживають в інших містах чи, навіть, країнах, тому орендарі не мають права 
підписувати від їх імені. Якщо ж до 1 січня 2021 року вдасться заключити 
договір з рештою квартир – тоді новий тариф вступить в силу. Керівник 
підприємства переконаний, що він перезаключить всі договори із споживачами 
послуг до кінця поточного року. Єдиний вихід із ситуації, що склалася – це піти 
по четвертому варіанту - укласти договір з головою ОСББ, тобто укласти не 200 
договорів, а один. 

Пазюк С.Г. обурено сказав, що керівництво підприємства хоче перекласти 
всю відповідальність та проблеми на ОСББ. 

Гамбаров І.А. відповів: ні. Підприємство матиме право рахувати тариф за 
новою ціною. 

Комаренко В.Д. також поінформувала, що на даний час на розгляді три 
законопроєкти у сфері надання житлово-комунальних послуг, що дозволять 
вирішити ці питання та створити умови для стабільної і безперебійної діяльності 
підприємств житлово-комунальної сфери. За результатами розгляду проєкту 
Закону № 2458 у Верховній Раді України з 13 липня поточного року  знаходяться 
на розгляді чотири законопроєкти, з них було прийнято тільки одне рішення. 
Наразі очікується винесення  вказаного проєкту Закону на повторне друге 
читання. Зазначені проєкти не відхилені та не зняті з розгляду Верховної Ради 
України.  

На сьогодні виконком міської ради розглядає, встановлює та коригує 
тарифи. Сплата за надані послуги споживачами здійснюється відповідно до 
укладених договорів. Як буде далі - не зрозуміло. 

Кучерявий А.А., член виконкому міської ради, представник  мешканців 
будинків 4 А, Б, запитав: чи можна в котельні повісити  спеціальний датчик 
(пристрій), щоб дотримувалися температурного режиму у квартирах?  Адже 
неодноразово мешканці саме цих двох  будинків скаржаться, що у всьому місті 
увімкнено опалення, а  в них й досі холодні батареї.  



Гамбаров І.А. відповів, що підприємство всі температурні режими 
дотримується, на під’ їздах  розміщений  температурний графік. В котельні є 
оператор, який і контролює температурний режим  в будинках, взалежності від 
погодних умов. Мешканці цих будинків в будь-який час може звернутися до 
оператора котельні,  йому нададуть інформацію щодо температурного режиму, 
яку можна звірити даними приладів.  

Кучерявий А.А. вніс пропозицію керівництву підприємства  оперативніше 
реагувати на зміну температур з метою зменшення витрат газу.  

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 320 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за  виконанням 
фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської 
міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 321 додається). 

 
 



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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.11.2020 № 310. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяв участь Мельниченко М.В. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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  № 322 додається). 
 

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

проінформувала про  схвалення  проекту рішення „Про внесення змін до 
бюджету  Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
 Мельниченко М.В. повідомив, що ініціатива додатково виділити кошти з 
бюджету для  комунального підприємства  „Пирятинська центральна міська 
лікарня“  на лікування COVID-19 та двосторонньої вірусної пневмонії з тяжким 
перебігом хвороби соціальних незахищених осіб належить міському голові 
Андрію Сімонову. Для підтримки найбільш вразливих верств населення під час 
пандемії заплановано відшкодування  таких витрат, механізм відшкодування вже 
розроблений фахівцями міської ради, який буде затверджено на сесії міської 
ради. 

Пазюк С.Г. наголосив - ні для кого вже не секрет, що в нашій лікарні  
лікують офіційно хворих на вірус. Інфекційне відділення вже заповнено  
повністю, терапевтичне   також не має додаткових ліжко-місць. Хворим не  
вистачає кисню. Треба підтримувати соціальні категорії населення, адже хворі 
потрапляють до лікарні у тяжкому і потребують дорого вартісного лікування. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Козін А.О., 
Войпанюк В.К. 

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 323 додається).   
 

5. СЛУХАЛИ: 
 Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань відділу 

соціального захисту виконкому міської  ради,   яка      проінформувала     надання 
матеріальної допомоги гр. Іноземцеву В.О. на поховання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Мельниченко М.В. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 
                      „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного  спеціаліста із соціальних питань відділу 
соціального захисту виконкому міської ради Колос А.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 324 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про безоплатну передачу квартири 
№ 97 за адресою вул. Полтавська, 6 в м. Пирятин у  власність громадянки 
Іскендерової І.Н.  

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 325 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про безоплатну    передачу 
квартири № 6 за адресою вул.Полтавська, 2,   в м. Пирятин у спільну часткову 
власність громадян Бусла О.О. та Бусло С.В. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 326 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про внесення змін до складу 
комісії з визначення переможця конкурсу комерційних пропозицій щодо 
проведення поточних ремонтів на об’єктах комунальної власності. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 327 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка  проінформувала про внесення змін до договору 
оренди ФОП Сегеди О.М. на частину приміщення майнового комплексу 
районного Будинку культури. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 328 додається). 

 
10. 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.Горького, 47 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 329 додається).  

 
11. СЛУХАЛИ:  

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси  земельній ділянці громадянки  Холод В.І. по вул.Зоряна в 
м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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  № 330 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ:  

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

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Котенко О.А. 
У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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  № 331 додається). 



13. СЛУХАЛИ: 
Базара О.З., провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради, який  проінформував про затвердження 
Положення про тендерний комітет зі здійснення процедур закупівель 
виконавчого комітету Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Войпанюк В.К., член виконкому міської ради, запитав: які самі зміни 
відбулися? 

Базар О.З. відповів, що в Положенні про тендерний комітет зі здійснення 
процедур закупівель виконавчого комітету Пирятинської міської ради змін 
немає. Зміни тільки в тому, що раніше положення затверджувалося рішенням  
сесії міської ради, а зараз рішенням виконкому міської ради. 
          У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення  в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради  Базара О.З. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 332 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Базара О.З., провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради, який  проінформував про персональний склад 
тендерного комітету зі здійснення процедур закупівель виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Мельниченко М.В. 
         У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення  в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради  Базара О.З. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 333 додається). 
 
         Секретар міської ради Пазюк С.Г. зазначив, що питання порядку денного 
засідання виконкому міської ради вичерпано, подякував всім присутнім за 
злагоджену роботу. Також запросив до слова голову Пирятинської 
райдержадміністрації Зайцева А.П. 
 Зайцев А.П. повідомив, що йому вдалося домовитися з Гребінківською 
центральною районною лікарнею щодо прийому пацієнтів громади сімейними 
лікарями. У результаті перемов, сімейні лікарі м.Гребінки готові заключити 3000 
декларацій з жителями Пирятинської ОТГ. Додав, що наразі проводяться також  
перемовини з лікарнею м.Лубни з цією ж метою.   
 
 
 

 
Секретар ради                                                                 С.Г.Пазюк  
      
 
 
Секретар виконкому міської ради       І.І.Козін 
 
 
Протокол вела 
начальник загального відділу та 
інформаційного забезпечення  
виконкому міської ради                                           Т.Д.Нестерець 


