
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
26.02.2020                            № 05 
 

На засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов 

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Клітко  
Кочур 
Крагель 
Румянцев 
Тарасовський  
Чайка 
Чепур 
Шикеринець 

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

  
Запрошені:  директор КП   „Пирятинський  міський   водоканал“    Дубров М.Я.,      
                    головний    бухгалтер КП  „Пирятинський    міський водоканал“              
                    Габрієлян С.Ю.; директор   КП „Каштан“ Скочко В.І., бухгалтер    
                   КП „ Каштан“ Бих В.І.     
 

Бугайов В.М. вніс пропозицію: питання „Про  скасування рішення від 
06.12.2019 № 466“ винести з площини обговорення рішення в площину 
прийняття. 

Варава М.В. запропонував розглянути питання про погодження 
делегування членів виконкому міської ради до конкурсних комісій, у зв’язку з 
тим, що буде повторно оголошено конкурс на заміщення на посад керівників 
комунальних підприємств „Каштан“ та „Готель „Пирятин“. 
          Заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  
Шикеринець І.С.   запропонував розпочати засідання виконкому та розглянути 
22 питання порядку денного.  
 



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

                         „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
           1. Про    визначення   терміну  приймання закладами загальної середньої 
освіти Пирятинської міської ради заяв про зарахування дітей до перших класів у 
2020 році. 
 
          2. Про припинення піклування над дитиною-сиротою Піскун А.О. 
 
           3. 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“. 
 
          4. Про погодження Звіту про виконання інвестиційної програми 
комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік. 
 
          5. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за 2019 рік. 
 
          6. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства „Каштан“ за 2019 рік. 
           
          7. Про    впорядкування  адреси       житлового     будинку       гр.Гец Л.Ф., 
Благодир Л.Л., Геца А.Л., Благодира І.О. по вул.Київська в с.Рівне 
Пирятинського району. 
 
         8. Про нумерацію квартир у  житловому будинку по вул.Цибаня, 47 в 
м.Пирятин. 
 
           9. Про присвоєння адреси нежитловому приміщенню Пирятинської РССТ 
по вул.Соборна, 32 в м.Пирятин. 
 
           10. Про   присвоєння   адреси    об’єкту    нерухомого    майна                   
АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ по вул.Мікромістечко в м.Пирятин. 
 
           11. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Чобітька О.М. в ряді 
існуючих гаражів по вул.Визволення, 1в м.Пирятин. 
 
          12. Про присвоєння адреси  приміщенню гаража та земельної ділянки 
гр.Горобець В.О. в ряді існуючих гаражів по вул.Проїзна в м.Пирятин. 
 



          13. Про видачу гр.Мокієнку В.М. будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки. 
 
          14. Про видачу Журавлю Р.С. містобудівних умов та обмежень забудови. 
        
          15. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів 
ФОП Пономаренко Л.М. м.Пирятин. 
 
          16. Про надання тимчасового дозволу ФОП Оверченку С.В. на розміщення 
нестаціонарних засобів для здійснення виїзної торгівлі  29.02.2020. 
 
          17. Про надання тимчасового дозволу ФОП Хижняку В.В. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
         
          18. Про надання тимчасового дозволу державному підприємству „Дирекція  
пересувних циркових колективів України“ на розміщення цирку-шапіто 
„ОРБІТА“ на території стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин). 
 
         19. Про надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення 
нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 
 
         20.  Про скасування рішення виконкому міської ради від 06.12.2019 № 466. 
  
          21. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів 
ФОП Мотичака І.В. м.Пирятин. 
 
         22. Про підтвердження кандидатур членів виконкому міської ради, 
делегованих до конкурсних комісій. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про затвердження штатних розписів закладів дошкільної та 
позашкільної освіти Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

в цілому. 
 

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

 



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

Зуєва С.В.  узяти до відома.        
           2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 43 додається).  
 
2.СЛУХАЛИ: 
          Грицай І.І., головного спеціаліста з питань захисту прав дітей виконавчого 
комітету міської ради, яка проінформувала про припинення піклування над 
дитиною-сиротою Піскун А.О. 
 
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“ (11 осіб); 
                                        „проти“ – 0 осіб;  
                                        „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 
         1. Інформацію головного спеціаліста з питань захисту прав дітей 
виконавчого комітету міської ради Грицай І.І. узяти до відома. 
          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 44 додається). 
 
3. 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 Чайка Т.Г., Чепур О.О. 
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 керівника Центру надання адміністративних послуг 
виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 45 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження Звіту про виконання інвестиційної програми комунального 
підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2019 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В. 
           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (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 № 46 додається). 

 
5. 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 2019 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Шикеринець І.С. зазначив, що перші три квартали минулого року 
підприємство спрацювало збитково. 
          Комаренко В.Д.  сказала, що підприємство за четвертий квартал отримало 
прибуток в розмірі 7,2 тис.грн.  
         Шикеринець І.С. відмітив те, що завдяки скоригованому тарифу з 
централізованого водопостачання у третьому кварталі 2019 року підприємство 
має прибуток. 
 В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Крагель В.В.  
         Члени виконкому міської ради зобов’язали керівника комунального 
підприємства „Пирятинський міський водоканал“  провести роботу з жителями 
багатоповерхових будинків для заключення нових договорів та сформувати нові 
тарифи до 1 травня 2020 року. 
           У підсумку обговорення Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення 
в цілому. 



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

 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 47 додається). 

 
До засідання приєднався Рябоконь О.П. 

 
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 „Каштан“ за 2019 рік. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. повторно запитав: чи буде вирішуватися питання щодо 
омели по вул. Київська в м.Пирятин. 
 Скочко В.І. відповів, що на даний час підприємством була проведена 
робота по обрізці гілок на складних деревах. На знищення омели не вистачило 
часу. 
  В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Клітко Н.В. 
          Члени виконкому міської ради зобов’язали директора КП „Каштан“  
провести роботу з жителями багатоповерхових будинків для   заключення   
нових   договорів   та  сформувати  нові  тарифи до 1 травня 2020 року. 
            У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав директора КП  
„Каштан“  Скочка В.І.,  з метою збереження зелених насаджень, провести 
відповідні заходи з обрізки дерев і гілок на території громади, заражених 
омелою. Також відповідно до змін у чинному законодавстві для визначення 
форми управління будинків, які не створили ОСББ,  розробити графіки 
проведення зборів жителів будинків за участю представників Пирятинської 
міської ради та КП „Каштан“. Крім того, зобов’язав Вараву М.В. провести  виїзні 
комісії по обстеженню зелених насаджень, переглянути всі наявні ордери на 
видалення  аварійних та сухостійних дерев, в тому числі і заражених омелою. 
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 № 48 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
впорядкування  адреси       житлового     будинку       гр.Гец Л.Ф., Благодир Л.Л., 
Геца А.Л., Благодира І.О. по вул.Київська в с.Рівне Пирятинського району. 
 
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“ (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 № 49 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
нумерацію квартир у  житловому будинку по вул.Цибаня, 47 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чепур О.О. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 50 додається). 
 

9. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння адреси нежитловому приміщенню Пирятинської РССТ по 
вул.Соборна, 32 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Чепур О.О. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 51 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна АТ „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ по 
вул.Мікромістечко в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Тарасовський І.М. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 52 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Чобітька О.М. в ряді існуючих 
гаражів по вул.Визволення, 1в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бабак Р.М. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 53 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння адреси  приміщенню гаража та земельної ділянки гр.Горобець В.О. в 
ряді існуючих гаражів по вул.Проїзна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Чепур О.О. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 54 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
видачу гр.Мокієнку В.М. будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Чепур О.О. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 55 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
видачу Журавлю Р.С. містобудівних умов та обмежень забудови. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. зобов’язав Зергані М.І. 
проконтролювати хід проведення будівельних робіт гаража, який повинен мати 
відповідний архітектурний вигляд. 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 № 56 додається). 



15. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
продовження   терміну   дії   дозволу   на    розміщення   рекламних    засобів 
ФОП Пономаренко Л.М. м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. запропонував підприємцю  спочатку привести  в належний 
санітарний  стан закріплену прилеглу територію до рекламного засобу, а потім  
розглядати питання надання дозволу на його розміщення. 

В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.В., Крагель В.В. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував відхилити рішення.  
 
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. Зобов’язати Зергані М.І.  підготувати лист ФОП Пономаренко Л.М. з 
вимогою привести в належний санітарний  стан закріплену прилеглу територію 
до рекламного засобу.  

 
16. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Оверченку С.В. на розміщення нестаціонарних 
засобів для здійснення виїзної торгівлі  29.02.2020. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Клітко Н.В. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 57 додається). 



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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Хижняку В.В. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Клітко Н.В. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 58 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу державному підприємству „Дирекція  пересувних циркових 
колективів України“ на розміщення цирку-шапіто „ОРБІТА“ на території 
стадіону „Ювілейний“ (вул.Визволення, 2Б, м.Пирятин). 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Тарасовський І.М. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 59 додається). 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,  начальника   відділу  економічного аналізу та розвитку  



управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення нестаціонарних засобів 
для виносної торгівлі живими квітами. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Румянцев О.О. Тарасовський І.М. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. 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 № 60 додається). 

 
20. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 
міської ради, який проінформував про скасування рішення виконкому міської 
ради від 06.12.2019 № 466. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
         Клітко Н.В. запитала: чи буде повторно проводиться архітектурний 
конкурс. Кудрявцев О.О. відповів, що у разі необхідності, буде повторно 
оголошено конкурс, який проводитиметься відповідно до Порядку проведення 
архітектурних та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.11.1999 року № 2137.    
           В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бугайов В.М., 
Клітко Н.В. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (12 осіб);                       
                                        „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію   головного спеціаліста юридичного  відділу виконкому 
міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 61 додається). 
 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів ФОП 
Мотичака І.В. м.Пирятин. 
           В  обговоренні   питання  взяли участь Румянцев О.В., Кочур Л.В.,  
Бугайов В.М., Клітко Н.В., Крагель В.В. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував розглянути  рішення 
на наступному засіданні виконкому міської ради.  
 
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. Розглянути  питання на наступному засіданні виконкому міської ради 
після його доопрацювання. 

 
22. СЛУХАЛИ: 

 Вараву М.В., заступника міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, який проінформував про підтвердження кандидатур членів 
виконкому міської ради, делегованих до конкурсних комісій. Зазначив, що 
підтвердити вже делегованих членів виконкому до конкурсних комісій 
спонукало   повторне оголошення конкурсу на заміщення на посад керівників 
комунальних підприємств „Каштан“ та „Готель „Пирятин“. 
           Члени виконкому міської ради погодили делегування до складу 
конкурсних комісій з відбору кандидатур на посаду керівників комунальних 
підприємств членів виконкому міської ради: Бартошака Володимира 
Анатолійовича, Бугайова Віктора Миколайовича та Шикеринця Ігоря 
Станіславовича, які були делеговані рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 12.02.2020 № 41 „Про погодження делегування членів виконкому міської  
ради до конкурсних комісій“. 
 
 
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 


