
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
12.02.2020                            № 03 
 

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  
Кальницький 
Клітко  
Кочур 
Крагель 
Снаговський 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 

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

  
Запрошені:  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       
                     комунального    підприємства,   роздрібної      торгівлі „ Райдуга“     
                    Соколовська Л.С.   
                   
          Заступник міського голови з питань  діяльності виконкому міської ради 
Шикеринець І.С. запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути           
24 питання порядку денного.  
 
 
 



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

                          „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 

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

 
        2. Про розгляд  проекту  рішення „Про затвердження звіту про виконання 
бюджету міської  об’єднаної територіальної громади за 2019 рік“. 
 
        3. Про укладення договору між КП„ Каштан“ та ТОВ „Наше тепло“ на 
надання послуги по переробці гілок, видалених на території Пирятинської 
міської ОТГ дерев. 
 
        4. Про надання матеріальної допомоги гр. Никоненко Л.І. на поховання. 
 
        5. Про надання матеріальної допомоги гр. Кривонос О.А. на поховання. 
 
        6. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2019 рік. 
 
        7. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2019 рік. 
 
        8. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік. 
 
         9. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту 
Пирятинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту у Полтавській області на 2020 рік. 
 
         10. Про безоплатну передачу квартири № 1 за адресою майдан: 
Незалежності,  21 в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 
Деляченко В.В. та Деляченко Л.О. 
 
         11. Про безоплатну передачу квартири № 10 по вул. Проїзна, 14 А в 
м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: Кохан О.О. та Кохан О.В. 

 
         12. 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“. 
 



         13. Про присвоєння та впорядкування адрес  житлових будинків по 
вул.Миру в с.Олександрівка Пирятинського району. 
 
         14. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Грись Г.Т. по 
вул.Кукурудзяна в с.Олександрівка Пирятинського району. 
 
         15. Про присвоєння адреси нежитловій  будівлі на території 
спортмайданчика по вул.Саксаганського в м.Пирятин. 
 
         16. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 
 
         17. Про     надання    тимчасового    дозволу    ФОП  Кудряшовій Н.М.,   
ФОП Чепуру О.О. та ФОП Бойко О.В. на розміщення нестаціонарних засобів, 
для здійснення  виїзної торгівлі  29.02.2020. 
 
         18. Про надання тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної  торгівлі живими квітами. 
 
         19. Про надання тимчасового дозволу ФОП Дубовик Н.О. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
 
         20. Про надання тимчасового дозволу ФОП Єні В.А. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
 
         21. Про надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
 
         22. Про надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
 
         23. Про втрату чинності рішення виконкому Пирятинської міської ради від 
27.12.2019 № 473 „Про встановлення скоригованого тарифу  ПП „Хазар-2007“ на 
послугу    з     централізованого    опалення   для      житлових    будинків    по 
вул. Європейська    4-А,Б. 
 
         24. Про погодження делегування членів виконкому міської ради до 
конкурсних комісій. 
 
До засідання приєдналися Крагель В.В. та Клітко Н.В. 
 
1. 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: 
 Бугайов В.М. запитав: де першочергово розглядається проєкт рішення про  
внесення змін до бюджету - на комісії чи на засіданні виконавчого комітету? 
 Кеда С.Ю. пояснила, що проєкт потрібно  спочатку розглянути на засіданні 
виконавчого комітету міської ради; членами виконкому можуть внести 
відповідні пропозиції та зауваження; потім він схвалюється і виноситься 
фінансовим управлінням на засідання бюджетної комісії з подальшим 
затвердженням на засіданні сесії. 
 Шикеринець І.С. додав, що структурними підрозділами виконавчого 
комітету готується проєкт рішення з пропозиціями, які враховують бюджетні 
запити; члени виконкому схвалюють цей проєкт, а далі він розглядається на 
бюджетній комісії. На сесію можна винести той проєкт, який схвалений членами 
виконкому, проте на сьогоднішній день склалася ситуація, що  депутати не 
завжди погоджуються з рішеннями виконкому. Вони працюють між собою і, 
якщо не погоджуються з  пропозиціями  виконкому міської ради, то просто за 
нього не голосують. Тому після засідання виконавчого комітету міської ради 
проєкт бюджету розглядається на засіданні бюджетної комісії, вносяться 
пропозиції та зауваження депутатами і вже у такому вигляді проєкт виноситься 
на розгляд сесії. 
  В    обговоренні   питання    взяли  участь  Крагель В.В.,  Кочур Л.В., 
Чайка Т.Г. 
          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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 18 додається). 
 
До засідання приєднався Гудзь В.В. 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   
проінформувала розгляд про проекту  рішення „Про затвердження звіту про 
виконання бюджету міської  об’єднаної територіальної громади за 2019 рік“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  Бугайов В.М. запитав: чому автопарк не сплачує податку за оренду землі?  

Шикеринець І.С. пояснив, що це підприємство перебуває на єдиному 
податку і земельна ділянка перебуває в постійному користуванні відповідно до 



державного акта, тому за землю податок не сплачується. Отже, тільки при 
внесенні змін до чинного законодавства можна буде отримувати платежі.   

Бугайов В.М. запитав: чи зверталася міська рада з цього питання до 
прокуратури чи суду. 

Шикеринець І.С. відповів, що для звернення до суду потрібно вказати 
порушення підприємством чинного законодавства. На сьогодні порушень таких  
не виявлено, тому юридичні підстави для звернення відсутні. Міською радою 
вносяться відповідні пропозиції на рівні асоціацій органів місцевого 
самоврядування. 

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“ (14 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 № 19 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, яка проінформувала про  укладення договору між КП„ Каштан“ та 
ТОВ „Наше тепло“ на надання послуги по переробці гілок, видалених на 
території Пирятинської міської ОТГ дерев. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Снаговський О.О., 
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“ – 1 особа (Бєлов М.Д.).  
 

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варави М.В., узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 20 додається). 
 



4. СЛУХАЛИ: 
Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         

ради,  яка      проінформувала      про    надання    матеріальної   допомоги 
гр.Никоненко Л.І. на поховання.   
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В.,  Чепур О.О. 
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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  

міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 21 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

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

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., Чайка Т.Г. 
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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 22 додається). 
 
6. 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 2019 рік. 



ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Кальницький О.О. 
           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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 23 додається). 

 
7. 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 2019 рік. 
 
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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 24 додається). 

 
8.СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
виконання фінансового плану та господарську діяльність Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд за 2019 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Снаговський О.О., 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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 25 додається). 
 
Засідання виконкому залишив Варава М.В. 
 
9. СЛУХАЛИ: 
         Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 
мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 
затвердження плану основних заходів цивільного захисту Пирятинської міської 
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у 
Полтавській області на 2020 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бєлов М.Д., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  

в цілому.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 26 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу квартири 
№ 1 за адресою майдан Незалежності,  21 в м.Пирятин у спільну часткову 
власність громадян: Деляченко В.В. та Деляченко Л.О. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Клітко Н.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 № 27 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,     начальника    відділу  управління  комунальною власністю  
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу квартири 
№ 10 по вул. Проїзна, 14 А в м.Пирятин у спільну часткову власність громадян: 
Кохан О.О. та Кохан О.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Снаговський О.О. 
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 № 28 додається). 
 
До засідання приєднався Варава М.В. 
 
12. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П.,      керівника    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 Бугайов В.М., Чепур О.О. 



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 керівника Центру надання адміністративних послуг 
виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 29 додається). 
 
13. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння та впорядкування адрес  житлових будинків по вул.Миру в 
с.Олександрівка Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Тарасовський І.М., 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 № 30 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси житлового будинку гр.Грись Г.Т. по вул.Кукурудзяна в 
с.Олександрівка Пирятинського району. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Клітко Н.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 № 31 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси нежитловій  будівлі на території спортмайданчика по 
вул.Саксаганського в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Бєлов М.Д., Снаговський О.О., 
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 № 32 додається). 

 
16. 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   Снаговський О.О., 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 № 33 додається). 

 
17. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання    
тимчасового      дозволу        ФОП Кудряшовій Н.М.,       ФОП Чепуру О.О.   та 
ФОП Бойко О.В. на розміщення нестаціонарних засобів, для здійснення  виїзної 
торгівлі  29.02.2020. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  Чепур О.О. повідомив, що має конфлікт інтересів при розгляді цього 
питання та не братиме участь у голосуванні. 
  В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Кочур Л.В. 
           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – 13 осіб; 

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

 
Чепур О.О. не голосував. 

 
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 № 34 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної  торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Бєлов М.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 35 додається). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Дубовик Н.О. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Кочур Л.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 36 додається). 

 
20. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Єні В.А. на розміщення нестаціонарних засобів для 
виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь Тарасовський І.М., Кочур Л.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 37 додається). 

 
21. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь Тарасовський І.М., Бабак Р.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 38 додається). 

 
22. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь Снаговський О.О., Кочур Л.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 39 додається). 

 
23. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про втрату 
чинності рішення виконкому Пирятинської міської ради від 27.12.2019 № 473 
„Про встановлення скоригованого тарифу  ПП „Хазар-2007“ на послугу    з     
централізованого  опалення для  житлових будинків  по вул. Європейська  4-А,Б. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В   обговоренні  питання взяли участь    Крагель В.В.,   Бугайов В.М., 
Гудзь В.В., Бабак Р.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 економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 40 додається). 

 
24. СЛУХАЛИ: 
         Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, який проінформував про  погодження делегування членів 
виконкому міської ради до конкурсних комісій. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В, 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 заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Варави М.В., узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 41 додається). 
 

 
 
 

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 


