
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

 

17.03.2020                            № 08 

 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Бабак 

Бєлов 

Варава  

Р.М. 

М.Д. 

М.В. 

Гудзь 

Кальницький 

Клітко 

Кочур 

Крагель 

Острянський 

Тарасовський 

Шикеринець 

В.В. 

О.О. 

Н.В. 

Л.В. 

В.В. 

В.В. 

І.М. 

І.С. 

  

Запрошені:  начальник Пирятинського РС ГУ ДСНС України у Полтавській                                 

                     області Клименко Ю.В., начальник Пирятинського відділення   

                     Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області        

                     Романенко М.В.,директор КП „Пирятинський Центр первинної   

                     медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради   

                     Дядькова І.М.,  виконувач обов’язків начальника управління  

                     Пирятинського районного управління Головного управління  

                      Держпродспоживслужби в Полтавській області Даниленко В.Я.,  

                    лікар з гігієни харчування відділу державного нагляду за  

                    дотриманням санітарного законодавства  управління  

                    Пирятинського районного управління Головного управління  

                    Держпродспоживслужби в Полтавській області  

                    Константиненко Л.А, заступник директора - головний  

                    природознавець НПП „Пирятинський“ Олішевець М.П. 

        Крагель В.В. вніс пропозицію розглянути питання для обговорення про 

виникнення пожеж в екосистемах на території Пирятинської міської ОТГ. 



        Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути  три питання порядку денного. Перше питання 

розглянути спільно з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій міської ради, оскільки комісія зараз обговорює саме це 

питання: про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“.  

          

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. 

 

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

Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 

 

3. Про виникнення пожеж в екосистемах на території Пирятинської 

міської ОТГ. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

        Педяша Р.О., головного спеціаліста з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи  виконкому міської ради, який проінформував про 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 COVID-19.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Острянський В.В. запитав: чи будуть закриті також автозаправні станції в 

районі автостанції №1? Педяш Р.О. пояснив, що робота самих АЗС не 

припинятиметься, закриті будуть лише кафе, які працюють там. Також 

зазначив, що попередньо на засіданні комісії ТЕБ і НС запропоновано 

заборонити ведення господарської діяльності в торгівельних комплексах в 

районі автостанції №1. 

 Дядькова І.М., директор КП „Пирятинський Центр первинної медико-

санітарної  допомоги“ Пирятинської районної ради, наголосила, що всі торгові 

обʼєкти торгівельних комплексів на автостанції №1 повинні припинити свою 

роботу на період карантину. Місто Пирятин розташоване біля автошляху Київ-

Харків, де кожен день велика кількість проїжджих громадян. Тобто це 

потенційна загроза для проникнення та поширення будь-якої інфекції, в тому 

числі і коронавірусної. Її підтримала Клітко Н.В. Константиненко Л.А. додала, 

що треба заборонити торгівлю усім. „Якщо ми закриваємо всі об’єкти, які 

розташовані на трасі, - „Королеву бензоколонки“, всі кафе, то як же можуть 

залишитися не закритими торгові комплекси?“  



Педяш Р.О. пояснив, що закриваються всі торгівельні об’єкти та об’єкти 

громадського харчування, як передбачено постановою Кабінету Міністрів 

України. Шикеринець І.С. зазначив, що ми повинні діяти відповідно до 

зазначеної постанови та виконати її вимоги.  

Острянський В.В., погодився з Дядьковою І.М., Константиненко Л.А. та 

Клітко Н.В. 

Рябоконь О.П. сказав, що є ще одна проблема і потрібно визначити 

стосовно наших дій в період карантину стосовно міського перевезення? „Як, на 

вашу думку, краще зробити? На території громади свою діяльність здійснюють 

два перевізники і після прийняття рішення, хоча вони запрошувалися на це 

засідання виконкому, ми будемо з ними говорити.“  

          Крагель В.В. запропонував тимчасово припинити перевезення, тим 

більше, що на час карантину діє заборона перевезення більше 10 чоловік, а це 

невигідно перевізникам. І висловив думку, що маршрути треба закривати 

повністю. Клітко Н.В. висловила стурбованість щодо того, як будуть на роботу 

доїжджати ті, хто працює в місті.  

          Далі Крагель В.В. зауважив, що школи закриті, а діти перебувають на 

вулицях міста. Потрібно дати батькам рекомендації щодо того, щоб діти 

залишалися вдома. І запитав хто буде здійснювати контроль? 

Клітко Н.В. зазначила, що робота відповідна з батьками проведена, 

інформація надана класними керівниками у групах Viber.  

          Шикеринець І.С. повідомив, що  відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради (Зуєв С.В.) доручено провести інформаційно-роз’яснювальну роботу. 

Класними керівниками направлено батькам учнів повідомлення щодо 

обмеження перебування дітей у громадських місцях на період карантину. У 

законодавстві норми про заборону перебування дітей у громадських місцях до 

22.00 години немає. Тобто виконком міської ради може лише рекомендувати 

такі обмеження.  

         Рябоконь О.П. додав, що робота з батьками продовжується і можливість 

впливу у батьків на дітей є. Багато хто з батьків зараз також перебуває на 

карантині, адже Уряд рекомендував запровадити дистанційні форми роботи. 

Наші навчальні заклади вже зараз використовують елементи дистанційного 

навчання. Ми також вивчали досвід наших колег з Гадяча. Директори шкіл 

зараз на роботі і вони забезпечують організацію роботи педагогів і дистанційне 

навчання учнів.  

Крім того, міський голова наголосив, що кожен повинен відповідати за 

виконання рішення у межах своїх повноважень. Є відповідні служби такі як 

поліція, Держпродспоживслужба, які в межах своїх повноважень повинні 

контролювати дотримання вимог рішення. І вони будуть це робити, бо в такий 

період вони підпорядковані місцевій владі. „Ми відповідаємо за громаду всі 

разом!“  

В ході обговорення Рябоконь О.П. дав доручення Педяшу Р.О. 

підготувати за підсумками спільного засідання сьогоднішньої комісії з питань 

ТЕБ і НС міської ради та виконкому міської ради рекомендації для батьків 

щодо обмеження перебування їх в громадських місцях.  



Міський голова запропонував повернутися до обговорення позиції щодо 

міського  перевезення. Гудзь В.В. і Крагель В.В. сказали, що оскільки є 

обмеження щодо роботи практично всіх закладів, рекомендована дистанційна 

робота, то, на їхню думку, варто прийняти рішення щодо обмеження руху 

міських маршрутів. Їх підтримали члени виконкому та члени комісії ТЕБ і НС.  

Стосовно обмеження роботи торгових об’єктів Рябоконь О.П. зазначив, 

що в рішенні необхідно чітко зазначити ці заклади, а по торгівельних 

комплексах ще і їх адреси, щоб не виникло двозначних трактувань, оскільки на 

території громади є і продуктові магазини, і продуктові павільйони, і кіоски. 

Його підтримала  Клітко Н.В. та Дядькова І.М.  

Кочур Л.В. сказала, що в рішенні будуть зазначені адреси торгівельних 

комплексів. Клітко Н.В. додала, що в районі автостанції потрібно всю торгівлю 

закрити, окрім магазину „АТБ“.  

Кальницький О.О. уточнив чи будуть закриті кафе на АЗС?                

Шикеринець І.С. пояснив, що там заклади громадського харчування, а 

відповідно до постанови Кабміну вони будуть закриті. Дозволяється працювати 

тільки продуктовим магазинам.  

Острянський О.О. запитав чи можна торгувати продуктами промислового  

виробництва, бо на автостанції в нього є торгова точка. Міський голова 

відповів, що зараз зібрана і комісія ТЕБ і НС міської ради і виконком, щоб 

обговорити всі проблемні питання і прийняти спільне рішення. „Ми говоримо 

зараз про безпеку – безпеку наших людей, а не бізнесові чиїсь інтереси. Надія в 

пирятинчан тільки на нас з вами, тобто на міську раду і дорадчі органи, які 

створені при ній, зокрема: виконком міської ради і комісія з ТЕБ і НС міської 

ради. От яке ми разом з вами рішення приймемо, таке воно і буде, такі наслідки 

і матимемо.“  

Крагель В.В. погодився з тим, що територія автостанції несе пряму 

загрозу розповсюдження інфекції, так як у торгових комплексах буває велика 

кількість транзитних пасажирів, які зупиняються відпочити та похарчуватися. 

Логічно закрити також і в’їзд до неї. Кочур Л.В. зазначила, що міжміські  

перевезення заборонені, тому автостанція не працює. Не буде перевезень, не 

буде і контактів з людьми. 

Дядькова І.М. сказала, що всі торгові комплекси з об’єктами, що в них 

розміщені на АС-1,  необхідно закрити, адже  не всі підприємці зможуть в 

повній мірі провести дезінфекційні заходи. А в „АТБ“ проводять дезобробку. 

Запропонувала доповнити підпункт 3 проєкту рішення, який стосується 

заборони роботи суб’єктів господарювання виразом: „крім магазинів роздрібної 

торгівлі продуктами харчування промислового виробництва“. Її підтримали  

Клітко Н.В., Кальницький О.О., Шикеринець І.С., Константиненко Л.А. та інші. 

Шикеринець І.С. зазначив, що щойно на комісії ТЕБ і НС розглядалося 

питання щодо доповнення цього ж підпункту 3: щодо заборони торгівлі у 

торгівельних комплексах у місті Пирятин на АС-1 і члени комісії пропонували 

чітко зазначити їх адреси в рішенні. Кочур Л.В. підтвердила це. Далі 

Шикеринець І.С.  попросив тут же внести доповнення до проєкту та зазначити 

адреси торгівельних об’єктів на АС-1.  



Даниленко В.Я. зазначив, що магазин „АТБ“ – це магазин, де 

здійснюється торгівля продовольчими товарами, це не заклад громадського 

харчування. Це означає, що туди не їхатимуть цілеспрямовано проїжджі 

маршрутки, так як до торгівельних комплексів.  

Міський  голова підтримав Даниленка В.Я., що завдання міської влади 

сьогодні запобігти поширенню вірусу і саме для цього в період карантину і є 

необхідність закриття таких об’єктів, щоб убезпечити людей від контактів та 

можливого зараження.  

 Варава М.В. зазначив, що „АТБ“ – це магазин, який здійснює торгівлю 

продовольчими товарами. З ним знову не погодився Крагель В.В. і висловив 

пропозицію: закрити все на автостанції і магазин „АТБ“. У відповідь йому 

Тарасовський І.М. та Нестерець Т.Д. зазначили, що у разі закриття магазину 

„АТБ“ проїжджі будуть змушені заїжджати в місто, адже найближчий магазин 

„Хвилинка“, і це може мати небезпечні наслідки. На запитання Крагля В.В. 

щодо закриття відділу по випічці в „АТБ“ Даниленко В.Я. відповів, що це 

об’єкт громадського харчування і відповідно він буде закритий. 

Міський голова закликав присутніх до конструктиву та виваженого 

рішення, адже завдання міської влади – зберегти життя і здоров’я людей.          

Рябоконь О.П. наголосив, що необхідно зобов’язати власників торгових 

об’єктів, які будуть функціонувати під час карантину, проводити дезінфекцію 

приміщень. На вході і виході з приміщення  забезпечити використання 

громадянами антисептиків.  

Крагель В.В. зауважив,  що працівники магазинів, які працюють під час 

карантину, не знають, як правильно проводити дезінфекцію приміщень, тому 

запропонував Даниленку В.Я. розробити інструкції та рекомендації для 

дезінфекції, а в подальшому розповсюдити їх по магазинам. 

 Даниленко В.Я., виконувач обов’язків начальника управління 

Пирятинського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в  Полтавській області, погодився з рекомендаціями. 

Сказав, що вже завтра розроблять відповідні інструкції  і розмістять їх на 

офіційних сайтах як управління, так і міської ради. 

 Міський голова попросив повернутися до пункту щодо контролю за 

виконанням рішення.           

          В    обговоренні   питання    взяли  участь  Кальницький О.О., Клітко Н.В., 

Кочур Л.В.  

  Шикеринець І.С. зазначив, що є постанова Кабінету Міністрів України, 

яка обов’язкова до виконання органами виконавчої влади. „І ми розуміємо свою 

роль. Саме тому зібрана і комісія з ТЕБ і НС, і виконком для того, щоб узгодити 

та прийняти відповідні рішення, зазначаючи заходи, які визначені постановою 

та доповнюючи їх своїми заходами, які властиві саме нашій громаді і 

території.“  

Полемічним було обговорення питання щодо здійснення контролю за 

виконанням рішення виконкому Пирятинським районним управлінням 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.  



Рябоконь О.П. зазначив, що в кожного є своя сфера відповідальності щодо 

виконання постанови Уряду, рішень виконкому та комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради. Кожна 

служба відповідає за свої функціональні обов’язки та оперативно подає 

інформацію на розгляд комісії ТЕБ і НС, яка під час карантину буде проводити 

свої засідання двічі на тиждень.         

  В ході обговорення члени виконкому міської ради підтримали пропозиції: 

заборонити заїзд на територію паркувальних майданчиків торгівельних 

комплексів в місті Пирятин і прописати в рішенні чітко адреси цих об’єктів,  

зобов’язавши власників торгівельних комплексів провести вигородження 

заїздів на території паркувальних майданчиків  шляхом встановлення 

огороджувальних конструкцій; прописати в рішенні адреси торговельних 

комплексів у місті, де заборонятиметься торгівля; Пирятинському районному 

управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 

області  розробити  інструкцію для проведення дезінфекції торгових об’єктів, 

які будуть функціонувати під час карантину та  здійснювати обстеження 

торговельних об’єктів, які будуть функціонувати під час карантину та у разі 

виявлення недоліків чи порушень повідомляти комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради. 

Міський голова  ще раз попросив повернутися до остаточного 

формулювання пунктів проекту рішення та вивести його на екран. 

Рябоконь О.П. запропонував спочатку проголосувати комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міської ради та 

підтримати рішення з врахуванням обговорення та пропозицій, а потім і членам 

виконкому міської ради. 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

міської ради проголосувала за прийняття рішення. 

У    підсумку    обговорення   Рябоконь О.П.   зазначив,   що  рішення    є  

обов’язковим для виконання керівниками підприємств, установ та організацій,  

незалежно від форм  власності та підпорядкування, розташованих на території 

Пирятинської міської ради. Наголосив, що у разі недотримання вимог рішення, 

повідомлення будуть надсилатися Пирятинському відділенню поліції 

Гребінківського відділу поліції ГУНП у Полтавській області. Всі ці заходи 

необхідні для збереження життя та здоров’я пирятинців. Запропонував 

прийняти рішення з врахуванням змін, зауважень та доповнень, звернувши 

увагу, що воно на екрані.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:    
Підчас голосування Крагель В.В. запитав Острянського В.В.: чи він голосує „за“ 

прийняття рішення. Острянський В.В. відповів, що так. Крагель В.В. сказав: „Тоді я 

утримаюсь“. 

    „за“ – 11 осіб; 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 1 особа (Крагель В.В.)  

 



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 з 

врахуванням змін та доповнень (рішення № 74 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка  

проінформувала про схвалення    проєкту   рішення   „Про  внесення  змін до  

бюджету Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Клименко Ю.В., начальник Пирятинського РС ГУ ДСНС України у 

Полтавській області,  звернувся до членів виконкому міської ради щодо  

придбання захисних засобів для створення матеріально резерву у міській раді.   

Орієнтовна сума 35,0 тис.грн. 

В    обговоренні   питання    взяли  участь  Крагель В.В., 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 фінансового управління міської ради                    

Кеди С.Ю. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 75 додається). 

 

3.СЛУХАЛИ:  

Олішевця М.П., заступник директора-головний природознавець 

національного природного парку „Пирятинський“,  який проінформував 

присутніх про роботу, яку проводить НПП „Пирятинський“ щодо 

попередження виникнення пожеж в екосистемах. Зокрема, спеціалістами парку 

ведеться інформаційно-розʼяснювальна робота з жителями Пирятинського 

району, близько 1000 листівок було розповсюджено серед громадян. Проте 

засобів гасіння пожеж парк не має. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. зазначив, що підпалюється кожного року в цей період на 

одних і тих же місцях, тому вважає за необхідне, щоб інспектор парку постійно 

моніторив ситуацію на цих територіях. 



           Олішевець М.П. сказав, що керівництвом парку буде визначено  бригаду, 

яка буде моніторити ситуацію щодо запобігання загорання очерету та лугових 

трав на території громади, яка відноситься до повноважень парку. 

          В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Острянський В.В. 

У підсумку обговорення міський голова Рябоконь О.П. запропонував 

спеціалістам НПП „Пирятинський“ більш ґрунтовно підготуватися та 

розглянути це питання на наступному засіданні виконкому міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

         Розглянути це питання на наступному засіданні виконкому міської ради.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


