
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
25.03.2020                            № 09 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович.  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак Р.М. 
Варава 
Гудзь 
Кальницький   
Клітко  
Кочур 
Острянський 
Тарасовський  
Чепур  
Шикеринець 

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

  
Запрошені:  головний бухгалтер КП „ Каштан“ Бих В.І., економіст КП  

„ Каштан“ Ткаченко Н.В., виконувач обов’язки  директора  
КП „ Каштан“  Криницький О.В., фізичні – особи підприємці (4 осіб) 

                                       
Острянський В.В.  вніс  пропозицію  розглянути  питання  про скасування 

рішення виконавчого комітету міської ради від 17.03.2020 № 74 ,,Про 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. 
         Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому міської ради, провести його за дві години та розглянути 22 питання 
порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 
         1. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 
„Каштан“ на 2020 рік. 
 
         2. Про затвердження встановлених форм для розрахунків тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також 
розрахунків тарифів на комунальні послуги, що додаються до заяв суб’єктів 
господарювання, які подаються  на їх встановлення до виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради. 
 

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

4. Про  склад  координаційної   ради   з   питань громадського бюджету 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 
          5. Про надання дозволу на переогляд судово-психіатричної експертизи для 
подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про визнання 
недієздатних підопічних. 
 
          6. Про надання матеріальної допомоги гр. Овчаренко Н.М. на поховання. 
 
         7. Про надання матеріальної допомоги гр. Савченку А.О. на поховання. 
 
         8. Про надання матеріальної допомоги гр. Грінченко Т.А. на поховання. 

 
         9. Про запровадження послуги патронату над дитиною у Пирятинській 
міській об’єднаній територіальній громаді. 
 
        10. Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2020 році. 
 
         11. Про   запобігання корупції серед посадових осіб  Пирятинської  міської 
ради та її виконавчих органів в 2019 році. 
 
        12. Про проведення щорічної акції „За чисте довкілля“ на території 
населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 
 
         13. Про     переоформлення       житлово-правових    документів на квартиру 
№ 111 по вул. Полтавська, 10 в м.Пирятин. 
 
         14. Про заборону використання штучних квітів, виготовлених із 
синтетичних полімерів, на об’єктах благоустрою Пирятинської міської ОТГ. 
 



         15. Про  включення квартири № 13  по вул.Визволення, 50 в м.Пирятин до 
числа службових приміщень. 
 
         16. Про  взяття  гр.Таранець Л.М. на квартирний облік при  виконкомі 
міської ради. 
 
          17. Про зняття громадян із квартирного обліку при виконкомі міської ради. 

 
          18. Про присвоєння адреси  земельній ділянці громадянина Харченка В.Ф. 
в с.Рівне Пирятинського району. 
 
          19. Про присвоєння адрес  гаражам, земельним ділянкам громадян у ряді 
існуючих гаражів по    вул.Полтавська, 5Б в м.Пирятин. 
 
         20. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 
 
          21. Про    встановлення    надбавки    за   престижність  у  закладах освіти 
Пирятинської міської ради. 
 
         22. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 
17.03.2020 № 84 ,,Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. 
 
1. СЛУХАЛИ: 
          Ткаченко Н.В., економіст комунального підприємства „Каштан“,  яка 
проінформувала про затвердження фінансового плану комунального 
підприємства „Каштан“ на 2020 рік. 
 
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“ (11 осіб); 

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

ВИРІШИЛИ: 
 1.  Інформацію   економіст   комунального підприємства „Каштан“ 
Ткаченко Н.В. узяти до відома.  

2. Прийняти   рішення  виконавчого   комітету   з  розглянутого  питання  
(рішення № 76 додається). 
 
 



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

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження встановлених форм для розрахунків тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 
комунальні послуги, що додаються до заяв суб’єктів господарювання, які 
подаються  на їх встановлення до виконавчого комітету Пирятинської міської 
ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
  В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Чепур О.О. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

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

2. Прийняти   рішення  виконавчого   комітету   з  розглянутого  питання  
(рішення № 77 додається). 
 
3. 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: 
 Безушко Л.С., заступник міського голови з питань діяльності виконкому 
міської ради, повідомила, що це попередні обрахунки. Перш за все 
обраховувалися об’єкти, на які можна залучити додатковий фінансовий ресурс з 
різних джерел на умовах співфінансування та фінансування цільових програм, в 
тому числі і підтримка медичних закладів. 
          Рябоконь О.П. зазначив, що в разі потреби міська рада готова переглянути 
напрацьований проєкт бюджету для виділення коштів на запобігання 
коронавірусної інфекції відповідно до потреб, які будуть чітко сформовані 
керівниками медичних закладів. 
  В    обговоренні   питання    взяли  участь  Острянський В.В.,  Кочур Л.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 78 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю.,      начальника    фінансового   управління   міської  ради,     яка   
проінформувала про склад  координаційної   ради   з   питань громадського 
бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В    обговоренні   питання    взяли  участь  Варава М.В., Кочур Л.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 79 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка      проінформувала      про    надання дозволу на переогляд судово-
психіатричної експертизи для подання до суду клопотання про продовження 
строку дії рішення про визнання недієздатних підопічних. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В.,  Чепур О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

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

 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 80 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

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

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

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 81 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  міської         
ради,  яка      проінформувала      про          надання      матеріальної   допомоги   
гр. Савченку А.О. на поховання. 
 
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“ (11 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 № 82 додається). 



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

ради,   яка     проінформувала     про        надання        матеріальної       допомоги 
гр. Грінченко Т.А. на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Кальницький О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 83 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського міського центру соціальних 
служб для сімї, дітей та молоді,   яка     проінформувала     про        
запровадження послуги патронату над дитиною у Пирятинській міській 
об’єднаній територіальній громаді. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію директора Пирятинського міського центру соціальних 
служб для сімї, дітей та молоді Кабушки Ю.В., узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 84 додається). 
 
10. СЛУХАЛИ: 

Йощенко Ю.М., головного  спеціаліста-інспектора праці управління 
економіки виконкому міської ради,   яка     проінформувала     про        
організацію оплачуваних громадських робіт у 2020 році. 



ВИСТУПИЛИ: 
В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення  в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію головного  спеціаліста-інспектора праці управління 
економіки виконкому міської ради    Йощенко Ю.М., узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 85 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

Кудрявцева О.О.,  головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 
міської ради, який проінформував про запобігання корупції серед посадових осіб  
Пирятинської  міської ради та її виконавчих органів в 2019 році. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
          В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Шикеринець І.С. 
           У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (11 осіб);                       
                                        „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0 осіб. 
 
ВИРІШИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 86 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 
         Стадника Є.В., начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який проінформував про проведення щорічної акції „За 
чисте довкілля“ на території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
        Варава М.В. запропонував, у зв’язку з обмежувальними карантинними 
заходами, перенести проведення  дня благоустрою території населених пунктів 
міської ради за участю колективів підприємств, установ, організацій, мешканців 



житлових будинків, учнівської молоді на інший день після закінчення карантину 
або зняти це питання з розгляду. 
         В   обговоренні  питання  взяли  участь Тарасовський І.М., Гудзь В.В.   
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував зняти це питання з 
розгляду. 

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

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

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу з земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Питання зняти з розгляду і розглянути його на наступному засіданні 
виконкому міської ради. 
 
13. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка проінформувала про  переоформлення       житлово-
правових    документів на квартиру № 111 по вул. Полтавська, 10 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Бабак Р.М. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 
цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 
    „проти“ – 0 осіб; 
    „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 87 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
заборону використання штучних квітів, виготовлених із синтетичних полімерів, 
на об’єктах благоустрою Пирятинської міської ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
        Присутніх  підприємців (Чепур Т.М., Куцебко Л.А. та інших) на виконкомі 
цікавило, чому саме зараз виникло це питання, бо вже закуплено великий обсяг 



товару для реалізації. У разі заборони продажу пластикових квітів та інших 
ритуальних  товарів, підприємці понесуть  збитки. 

Зергані М.І. зазначила, що прийняття такого рішення зумовлено 
негативним впливом на навколишнє середовище використання пластикових 
атрибутів на цвинтарі. Адже вони виготовляються із збірних матеріалів 
(пластику, тканини, металу) та не мають маркування пластику, тому їх важко 
утилізувати. За інформацією КП „Каштан“ кожного місяця з кладовища 
вивозиться близько 20 кубів такого сміття. Також  повідомила, що за 
дослідженнями, опублікованому у британському медичному журналі The New 
England Journal of Medicine, коронавірусна інфекція COVID-19 зберігається 
найдовше на поверхні пластику і може спричинити поширення вірусу.  
 Чепур Т.М., фізична особа-підприємець, сказала, що взагалі-то не проти 
заборони штучних квітів, але зараз сезон і підприємці здійснили закупівлю квітів 
на значні суми. Тому склалася така ситуація, що цей товар необхідно 
реалізувати. Вона запропонувала відтермінувати  прийняття цього рішення. 
 Рябоконь О.П. запитав підприємців: скільки потрібно часу для реалізації  
закупленого ними товару? Чепур Т.М.  відповіла, що для реалізації товару їй 
необхідно щонайменше рік. 

          Рябоконь О.П. зауважив, що  Зергані М.І.  недарма проінформовала 
присутніх, що кожного місяця з кладовища вивозиться близько 20 кубів  такого  
сміття. Уявімо, що за один рік цього сміття вивозиться 240 кубів. Виникає 
питання його утилізації.  Сьогодні міською радою продовжується робота з 
Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-
комунального господарства облдержадміністрації  та обласним керівництвом 
щодо завершення проведення робіт з реконструкції існуючого невпорядкованого 
сміттєзвалища під полігон твердих побутових відходів, так як Департамент 
облдержадміністрації є  Замовником проекту.  Він наголосив, що відповідно до 
законодавства на полігоні ТПВ заборонено захоронення непобутових відходів. 
Використані штучні квіти/вінки навіть неможливо відсортувати окремо: пластик, 
папір і метал. Крім того, це легкозаймистий матеріал, що спричинює загорання 
на полігоні. Під час горіння у навколишнє середовище виділяються шкідливі 
токсичні речовини. Тому питання правильної утилізації наразі стоїть дуже 
гостро. Досвід заборони використання пластикових квітів на кладовищах вже є в 
багатьох населених пунктах України, зокрема і на Полтавщині.  

Зергані М.І. ознайомила із досвідом громад Полтавщини та України, які 
вже прийняти такі рішення про заборону розміщення на кладовищах штучних 
квітів. 
         Кальницький О.О. вніс пропозицію відтермінувати розгляд цього питання. 
         Варава М.В. запропонував заборонити використання, розміщення та 
покладання на об’єктах  благоустрою Пирятинської міської ОТГ (кладовища, 
меморіальні комплекси, пам’ятники тощо) штучних квітів, виготовлених із 
синтетичних полімерів, з 1 січня 2021 року.      
         Проте підприємці наполягали на 1 травні 2021 року, адже вони вже 
придбали цей товар та хочуть його реалізувати. Крім того, підприємці порушили 



питання щодо заборони торгівлі пластиковими квітами іногороднім особам на 
території міста. 
 Шикеринець І.С.  пояснив, що дозволи на торгівлю іногороднім 
громадянам на засіданнях виконкому міської ради не надавалися. У разі 
виявлення таких фактів, необхідно повідомити поліцію. 

Кочур Л.В. додала, що мова йде не про заборону торгівлі, а про заборону  
розміщення пластикових квітів на кладовищі.  

Чепур О.О. запропонував заборонити використання, розміщення та 
покладання  на  об’єктах   благоустрою Пирятинської міської ОТГ штучних 
квітів з 1 травня 2021 року.      

Рябоконь О.П. попросив присутніх дати відповідь на питання: хто буде 
утилізовувати  це сміття? 
           У підсумку обговорення члени виконкому прийняли рішення звернутися до 
релігійних конфесій Пирятинської міської ОТГ щодо проведення 
роз’яснювальної роботи з жителями громади стосовно шкоди, яка завдається 
довкіллю при використанні та утилізації штучних квітів та інших ритуальних 
товарів виготовлених із синтетичних полімерів; зобов’язати КП „Каштан“ 
розмістити на входах до кладовищ відповідні оголошення та роз’яснення про 
заборону використання пластикових атрибутів з наступного року. 
         В  обговоренні   питання   взяли   участь   Острянський В.В., Бабак Р.М., 
Кальницький О.О., Клітко Н.В., Кочур Л.В. 
         У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував проголосувати за 
запропоновані пропозиції щодо встановлення дати заборони використання, 
розміщення та покладання на об’єктах  благоустрою Пирятинської міської ОТГ 
штучних квітів, виготовлених із синтетичних полімерів. 

 
1) ГОЛОСУВАЛИ: за рішення з пропозицією Чепура О.О. щодо заборони 
використання, розміщення та покладання  на  об’єктах   благоустрою 
Пирятинської міської ОТГ штучних квітів з 1 травня 2021 року:  
 
                           „за“ – 4 осіб (Кальницький О.О., Бабак Р.М.,  
                                                               Чепур О.О., Острянський В.В.); 
                                         „проти“ – 2 осіб (Варава М.В., Кочур Л.В.); 

                           „утримались“ – 5 осіб (Рябоконь О.П., Клітко Н.В.,     
                                           Шикеринець І.С., Тарасовський І.М., Гудзь В.В.).  
 

2) ГОЛОСУВАЛИ:  за рішення з пропозицією Варави М.В. щодо заборони 
використання, розміщення та покладання  на  об’єктах   благоустрою 
Пирятинської міської ОТГ штучних квітів з 01 січня 2021 року: 

 
                         „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 88 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала 
включення квартири № 13  по вул.Визволення, 50 в м.Пирятин до числа 
службових приміщень. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 

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

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 № 89 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття  гр.Таранець Л.М. на квартирний облік при  виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

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



ВИРІШИЛИ: 
 1 Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 90 додається). 
 
17. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
зняття громадян із квартирного обліку при виконкомі міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Клітко Н.В. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 91 додається). 

 
18. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси  земельній ділянці громадянина Харченка В.Ф. в с.Рівне 
Пирятинського району. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Клітко Н.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 92 додається). 
19. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адрес  гаражам, земельним ділянкам громадян у ряді існуючих 
гаражів по   вул.Полтавська, 5Б в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Кальницький О.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 93 додається). 

 
20. 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   Варава М.В., Чепур О.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

 
 
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства виконкому міської ради  Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 94 додається). 

 
21. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В.,   начальника   відділу   освіти,   молоді   та  спорту міської ради,  
який проінформував про встановлення    надбавки    за   престижність  у  
закладах освіти Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Кочур Л.В. сказала, що це питання до обговорення запропоноване членом 
виконкому міської ради Бугайовим В.М. 

Шикеринець І.С. сказав, що проект має некоректну назву. Наголосив, що 
керівники та бухгалтерія закладів освіти несуть відповідальність за встановлення 
престижності та виплати працівникам відповідно  до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2011 № 373 ,,Про встановлення надбавки 
педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II 
рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування‟ (із  
змінами).  

 
ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти,   молоді   та  спорту міської ради 
Зуєва С.В. узяти до відома.  

   
22. СЛУХАЛИ: 
         Острянського В.В., члена виконкому міської ради, який порушив питання 
про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 17.03.2020 № 84 
,,Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Кочур Л.В. надала пояснення з цього питання. А саме, на черговому 
засіданні виконавчого комітету міської ради розглядаються планові питання і 
порядок денний засідання надсилається членам виконкому за 2 дні до його 
проведення.  Того ж дня, коли було прийнято вищезазначене рішення, 
працівники виконкому працювали  в екстреному режимі. Зранку 
доопрацьовувався проект цього рішення, який був винесений на обговорення 
засідання  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій. Не припиняючи роботу комісії, під час засідання якого вносилося ряд 
поправок до рішення та  узгоджувалися позиції, відбулося позачергове 
засідання виконавчого комітету міської ради, так як це питання, пов’язане з 



жорсткими обмежувальними заходами, які введені напередодні Урядом щодо 
запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Жваве обговорення викликало 
питання щодо заборони роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає 
приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування в 
торгівельних комплексах в місті Пирятин. Щоб не виникала двозначних 
трактувань члени комісії з ТЕБ і НС міської ради та члени виконкому 
запропонували чітко прописати ФОПів та адреси торгових комплексів на АС-1 у 
рішенні. 

 
 
 

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 


