
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
11.06.2020                            № 15 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович. 
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бєлов 
Бартошак 
Бугайов 
Варава  

Р.М. 
М.Д. 
В.А. 
В.М. 
М.В. 

Гудзь 
Румянцев 
Кочур 
Тарасовський 
Шикеринець 
Чайка 

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

  
Запрошені:  начальник  Пирятинських   госпрозрахункових очисних                      

споруд Манько С.В., виконувач обовʼязків директора КП 
„ Каштан“ Криницький М.В. 

                   
          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути  13 питань порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 
                          „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 

1. Про  внесення  змін  до рішення виконкому від 26.03.2018 № 80 „Про  
архітектурно-містобудівну раду при виконкомі Пирятинської міської ради“. 
 



2. Про видачу гр.Тягуну О.А. містобудівних умов та обмежень забудови  
земельної ділянки на будівництво гаража № 6 по вул.Соборна, 16 в м.Пирятин. 
 

3. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних 
засобів ФОП Мотичака І.В. в м.Пирятин. 

 
4. Про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних засобів   

ТОВ „Довіра Аутдор“ в м.Пирятин. 
 
5. Про проведення благоустрою та облаштування автомобільної парковки 

перед будівлею Центру дитячої та юнацької творчості по вул.Пушкіна, 33 в 
м.Пирятин. 

 
6. Про встановлення та поновлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої 

розмітки  на вулицях Пирятинської міської ОТГ. 
     
7. Про погодження Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам 

розроблення робочого проєкту по об’єкту „Реконструкція каналізаційної мережі 
під облаштування зливної станції прийому стоків від асенізаційного транспорту 
по вул.Європейська, 171А в м.Пирятин Полтавської області“. 

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

Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
 
9. Про   внесення  змін та доповнень до рішення виконкому міської ради  

від 02.10.2019  № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та 
їх інформаційних карток“ (зі змінами). 
 

10. Про надання матеріальної допомоги гр. Москаленко І.Б. на поховання. 
 
11. Про  комісію  з  розгляду   питань    щодо поліпшення житлових умов  

(поточний ремонт жилих будинків і квартир та капітальний ремонт власних 
жилих будинків) сімʼям загиблих учасників антитерористичної операції. 
 

12. Про     безоплатну     передачу   квартири № 4   за адресою 
вул.Завокзальна, 60, в м. Пирятин у спільну часткову власність громадян:    
Журба А.І., Журба В.Д. та Макаренко С.Ю. 

 
13. Про     організацію     робіт    по    знищенню  карантинних рослин на  

території населених пунктів ОТГ.  
 
1. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення змін до рішення виконкому від 26.03.2018 № 80 „Про архітектурно-
містобудівну раду при виконкомі Пирятинської міської ради“. 



ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайов В.М. поцікавився механізмом визначення голови архітектурно-
містобудівної ради. 

Зергані М.І. проінформувала, що голова архітектурно-містобудівної ради 
визначається міським головою відповідно до вимог, зазначених у типовому 
положенні, і ним є архітектор міста. 
          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  № 142 додається). 

 
2. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Тягуну О.А. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво гаража № 6 по вул.Соборна,16 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Чайка Т.Г. 
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  № 143 додається). 
 
До засідання приєднався Румянцев О.В. 

 
 



3. 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. в м.Пирятин 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував визначити термін дії договору 3 роки та 
визначити у рішенні кількість та тривалість розміщення соціальної реклами, яку 
може замовити міська рада.  

Зергані М.І.  внесла пропозиції: двічі на рік по одному місяцю. 
Рябоконь О.П. зазначив, що необхідно зобов’язати власника оформити 

основу рекламного засобу відповідно до вимог архітектури 
Бугайов В.М. поцікавився сумою коштів, які сплачуються за оренду цих 

обʼєктів. 
Зергані М.І. відповіла, що сума невелика близько 20 грн в місяць. 
Бугайов В.М. вніс пропозицію надати дозвіл на 1 рік. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення 

за основу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                     „проти“ – 0 осіб; 
                     „утримались“ – 0 осіб.  
 

Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в цілому із врахуванням 
змін та доповнень. 

 
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  № 144 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та 
житловокомунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала про продовження терміну дії дозволу на розміщення рекламних 
засобів ТОВ „Довіра Аутдор“ в м.Пирятин. 

 
 



ВИСТУПИЛИ: 
Рябоконь О.П. повідомив, що власник за оренду обʼєктів сплачує 1651 грн 

в рік. Прошу спеціалістів повернутися до Методики по якій нараховується 
оренда. Необхідно розглянути питання щодо можливості надання цих об’єктів на 
конкурсних умовах. 

Варава М.В. відповів, що відповідно до законодавства ми можемо лише 
пролонгувати договір. 

Бугайов В.М. запропонував дати дозвіл лише на 1 рік. А також  
повернутися до попереднього рішення і також змінити термін на 1 рік, щоб 
власники були в однакових умовах. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення з 
врахуванням обговорення. 

 
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  № 145 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
проведення благоустрою та облаштування автомобільної парковки перед 
будівлею Центру дитячої та юнацької творчості по вул.Пушкіна, 33 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяв участь Варава М.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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 
до відома. 

 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 146 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення та поновлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки на 
вулицях Пирятинської міської ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Міський голова Рябоконь О.П. зауважив, що встановлення шлагбауму на 
одній вулиці може спричинити супротив жителів інших вулиць, якими піде 
транспорт в селі Олександрівка. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Тарасовський І.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення з 

врахуванням обговорення. 
 

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  № 147 додається). 

 
7. СЛУХАЛИ: 

 Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам розроблення 
робочого проєкту по об’єкту „Реконструкція каналізаційної мережі під 
облаштування зливної станції прийому стоків від асенізаційного транспорту по 
вул.Європейська,174А в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
Рябоконь О.П. залишив засідання виконкому, делегувавши ведення засідання 
виконкому Шикеринцю І.С., заступнику міського голови з питань діяльності 
виконкому. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував, щоб завдання на проєктування на виконання 
проєктних робіт по обʼєкту погоджувалося з виконавчим комітетом. 

У підсумку обговорення Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення 
за основу. 



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

Шикеринець І.С.  запропонував прийняти рішення із врахуванням 
доповнень. 
 
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  № 148 додається). 

 
8. 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 Бугайов В.М., Варава М.В.,         
Зергані М.І. 

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 фінансового управління міської ради           
Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення  № 149 додається). 

 
9. 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 послуг та їх інформаційних карток“ (зі змінами). 

 



ВИСТУПИЛИ:  
В обговоренні питання взяла участь Кочур Л.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 керівника Центру надання адміністративних послуг 
виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 150 додається) 

 
10. СЛУХАЛИ:  

Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги         
гр.Москаленко І.Б. на поховання. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяла участь 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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому 

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

(рішення № 151 додається).  
 

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

ради, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо поліпшення 
житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і квартир та капітальний 
ремонт власних жилих будинків) сімʼям загиблих учасників антитерористичної 
операції. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяла участь 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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому 

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

(рішення № 152 додається).  
 

12. СЛУХАЛИ:  
Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу квартири 
№ 4 за адресою вул.Завокзальна,60, в м.Пирятин у спільну часткову власність 
громадян: Журба А.І., Журба В.Д. та Макаренко С.Ю. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяв участь Варава М.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 управління комунальною власністю 

виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 153 додається).  
 

13. СЛУХАЛИ:  
Стадника Є.В., начальника  із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради про організацію робіт по знищенню карантинних рослин на 
території населених пунктів ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. поцікавився, який був результат минулорічної обробки 
території від амброзії. 

Криницький М.В. повідомив, що у боротьбі з амброзією ефективним був 
засіб „Бішофіт“. 



Бугайов В.М. запропонував провести заходи з боротьби з амброзією у 
районі залізничного вокзалу. 

В обговоренні питання взяв участь Варава М.В. 
 

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

           „утримались“ – 0 осіб 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію начальника  із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради Стадника Є.В. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 154 додається).  
 
 
 

Міський голова                                                                  О.П.Рябоконь  
     
  
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
Виконувач обовʼязків начальника 
загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради                          Ю.В.Бульда 


