
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
13.05.2020                            № 13 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бєлов 
Бугайов 

Р.М. 
В.А. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Козін  
Крагель 
Клітко  
Кочур 
Маслак  
Острянський 
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка  
Чепур  
Шикеринець 

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

  
          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 8 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 

   „проти“ – 0 осіб; 
                          „утримались“ – 0.  
  
 Острянський В.В. запропонував розглянути питання для обговорення щодо 
правомірності роботи медичних працівників закладів освіти на КПП2 під час 
впровадження карантинних заходів. 



 Бугайов В.М. вніс пропозицію розглянути питання  щодо стану вивезення 
сміття з вулиці Приудайський Узвіз.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ –14 осіб; 

   „проти“ – 2 осіб (Маслак В.О., Снаговський О.О.); 
                          „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
         1. Про виконання бюджету Пирятинської   міської    об’єднаної 
територіальної громади за І квартал 2020 року. 
 
         2. Про    схвалення    проєкту   рішення   „Про внесення змін до бюджету   
Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
 
         3. Про впорядкування адреси  житлового будинку по  пров.Кінечний 1 в 
м.Пирятин. 
 
         4. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Оверченка І.В. у ряді 
існуючих гаражів по вул.Хітріна Архітектора, 54 в м.Пирятин. 
 
         5. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі (складу) по вул.Київська, 87 в 
м.Пирятин. 
 
         6. Про впорядкування адреси нежитлової будівлі Пирятинської РССТ та 
земельної ділянки по вул.Короленка в м.Пирятин. 
 
         7. Про впорядкування адреси земельній ділянці по вул.Південна в 
м.Пирятин. 
 
         8. Про видачу гр.Бартошак В.П. будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 
  
          9. Про погодження гр. Горбу Р.С. облаштування об’єкту благоустрою                                                            
по вул.Соборна в м.Пирятин. 
               
          10. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі 
водовідведення районного будинку культури за адресою: вул.Соборна, 59 в 
м.Пирятин, Полтавської області“. 
 
          11. Про затвердження завдання на проєктування при розробленні проектної 
документації для об’єктів будівництва. 
 
 12. Різне. 
 



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

проінформувала про виконання бюджету Пирятинської   міської    об’єднаної 
територіальної громади за І квартал 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
          В    обговоренні   питання    взяли  участь  Крагель В.В., Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
Острянський В.В. залишив засідання виконкому, а Чепур О.О. приєднався. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (16 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 № 109 додається). 
 
До засідання приєднався Острянський В.В. 
 
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: 
          В    обговоренні   питання    взяли  участь  Шикеринець І.С., Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (17 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 № 110 додається). 
 
 



3. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси  житлового будинку по  пров.Кінечний 1 в м.Пирятин. 
 
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“ (17 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 № 111 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Оверченка І.В. у ряді існуючих 
гаражів по вул.Хітріна Архітектора, 54 в м.Пирятин. 
 
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“ (17 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 № 112 додається). 

 
 
 



5. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
присвоєння адреси нежитловій будівлі (складу) по вул.Київська, 87 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Тарасовський І.М., 
Бугайов В.М. 
 У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (17 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 № 113 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси нежитлової будівлі Пирятинської РССТ та земельної 
ділянки по вул.Короленка в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні      питання        взяли     участь   Козін А.О.,     Бабак Р.М., 
Чепур О.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував  доопрацювати це 
питання та розглянути його на наступному засіданні виконкому міської ради.  
  
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (17 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 це питання  на засіданні виконкому міської ради після його 
доопрацювання. 

 



7. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси земельній ділянці по вул.Південна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. зняв це питання з порядку денного  та запропонував 
розглянути його на наступному засіданні виконкому міської ради після 
доопрацювання.  
 
8. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Бартошак В.П. 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. 
  
Бартошак В.А. оголосив про конфлікт інтересів та не брав участі у гоосуванні.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (16 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 № 114 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження гр. Горбу Р.С. облаштування об’єкту благоустрою              
по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В запропонував розглянути це питання в частині розміру 
карману для паркування автомобілів спочатку на комісії з безпеки дорожнього 
руху при виконкомі Пирятинської міської ради, а потім вже винести його на 
наступне засідання виконкому міської ради. 

Варава М.В. погодився з пропозицією Крагля В.В. 



В  обговоренні   питання   взяли   участь   Острянський В.В., Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував зняти питання та до 
кінця тижня розглянути його на  засіданні комісії з безпеки дорожнього руху при 
виконкомі Пирятинської міської ради. 
  
10. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі водовідведення 
районного будинку культури за адресою: вул.Соборна, 59 в м.Пирятин, 
Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Крагель В.В., 
Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:             „за“ – 15 осіб; 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                       „утримались“-2 особи (Бугайов В.М., Острянський В.В.).  
 
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 № 115 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження завдання на проєктування при розробленні проєктної документації 
для об’єктів будівництва. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Крагель В.В., 
Бугайов В.М., Клітко Н.В. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (17 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 № 116 додається). 

 
12. Різне. 

Бугайов В.М. зазначив, що  стан вивезення сміття з вулиці Приудайський 
Узвіз незадовільний. 

Варава М.В. пояснив, що в КП „Каштан“ вийшли з ладу два  сміттєвози. 
Рябоконь О.П. проінформував, що  з метою ефективного використання 

транспортних засобів, які знаходяться на балансі підприємства створено 
розпорядженням міського голови комісію по обстеженню технічного стану 
транспортних засобів. До кінця місяця Комісія після проведення обстеження 
транспортних засобів повинна скласти акт огляду і надати його для 
ознайомлення і вподальшому відповідного реагування. 

Острянський В.В. запитав щодо правомірності роботи медичних 
працівників закладів освіти на КПП2 під час впровадження карантинних заходів. 

Шикеринець І.С. відповів, що розпорядження міського голови про роботу 
медичних працівників закладів освіти на КПП2  прийнято відповідно до вимог 
чинного законодавства, у зв’язку з пандемією та на виконання рішення місцевої 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Пирятинської районної державної адміністрації від 05 квітня 2020 року № 6, з 
метою забезпечення роботи КПП2 – с.Кроти, автодорога Р67 (межа з 
Чернігівською обл.).  Більше того, медичні працівники розпочали чергування 
тільки після того, як райдержадміністрація виконала нашу вимогу щодо їх 
роботи на КПП з 8.00 до 20.00 години, та забезпечення їх відповідними засобами 
індивідуального захисту та харчування. Керівників закладів освіти Пирятинської 
міської ради було зобов’язано визначити перелік медичних працівників, які 
будуть працювати на КПП2, та видати відповідні накази.  
 
 
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 


