
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

24.06.2020                            № 16 

 

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 

Козін 

Кочур 

Клітко 

Крагель 

Тарасовський 

Шикеринець 

Чайка 

Чепур 

В.В. 

А.О. 

Л.В. 

Н.В. 

В.В. 

І.М. 

Н.В. 

Т.Г. 

О.О. 

 

 

                

          Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути  14 питань порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про надання матеріальної допомоги гр.Більку А.В. на поховання. 

 



2. Про звіт директора Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області про діяльність закладу за підсумками 2018-2019 

навчального року.  

 

3. Про звіт директора Пирятинської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів 

№ 4 Пирятинської міської ради Полтавської області про діяльність закладу за 

підсумками 2018-2019 навчального року.  

 

4. Про звіт директора Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області про 

діяльність закладу за підсумками 2018-2019 навчального року.  
 

5. Про стан організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської 

міської ради. 

 

6. Про організацію літнього оздоровлення дітей Пирятинської міської 

обʼєднаної територіальної громади. 

 

7. Про дотримання вимог законодавства щодо створення сприятливих умов 

для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями у закладах освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

8. Про підготовку закладів освіти до нового навчального року. 

 

9. Про   взяття   гр.Лозенка А.В.   на  квартирний   облік   при виконкомі 

 Пирятинської міської ради. 

 

10. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул.Європейська,126 

в м.Пирятин. 

 

11. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Даниленко О.В. в ряді 

існуючих гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 

 

12. Про присвоєння адреси нежитловим приміщенням АТ 

„Полтаваобленерго“ по вул.Соборна,40 в м.Пирятин. 

 

13. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

14. Про видачу гр.Козіну А.О. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража № 1 по вул. Зоряна,18А в м.Пирятин. 

 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ:  

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

ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги гр.Більку А.В. на 

поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 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 № 155 додається).  
 

2. СЛУХАЛИ: 

        Василенка М.В., директора Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області, який проінформував про діяльність закладу за підсумками 

2019-2020 навчального року (інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Бугайов В.М. поцікавився яку суму коштів виділено з бюджету ОТГ на 

покращення матеріально-технічної бази. 

Василенко М.В. відповів, що фінансовий звіт лише за 2019 рік, за 2020 – у 

цей звіт не включено. 

Бугайов В.М. рекомендував включати цю інформацію у звіт.  

Тарасовський І.М. поцікавився на якому етапі об’єднання дитячого садка  з 

школою. 

Василенко М.В. пояснив, що вивчаються юридичні аспекти. 

Міський голова дав доручення провести відповідну роботу по об’єднанню 

закладу дошкільної освіти  „Ромашка“ с.Олександрівка з Філією Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області – Олександрівською загальноосвітньою 

школою І ступеня. 

В обговоренні взяли участь Зуєв С.В., Крагель В.В. 

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

цілому. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області Василенка М.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 155 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 Пономаренко Л.В., директора Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області, яка проінформувала про діяльність закладу за 

підсумками 2019-2020 навчального року (інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.В., Бугайов В.М. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області Пономаренко Л.В. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

урахуванням доповнень (рішення № 157 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Шкурупій Л.Г., директора   Пирятинської    загальноосвітньої          школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області, яка 

проінформувала про діяльність закладу за підсумками 2019-2020 навчального 

року (інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговорення питання взяли участь Бугайов В.М., Безушко Л.С. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Пирятинської міської ради Полтавської області Шкурупій Л.Г. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 158 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про стан організації харчування дітей у закладах освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запропонував перенести це питання на наступне засідання 

виконкому з візуалізацією питання підготовкою презентації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

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

про стан організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської міської 

ради заслухати на наступному засідання. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

 Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про організацію літнього оздоровлення дітей Пирятинської 

міської обʼєднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. поцікавився чи аналізував  відділ потребу в оздоровленні 

дітей у таборах для літнього оздоровлення. 

Зуєв С.В. відповів, що така потреба є, від батьків надходять заяви на 

оздоровлення дітей, проте зараз, в умовах карантину табори не працюють. 

В обговоренні    питання      взяли    участь     Бугайов В.М.,   Безушко Л.С.,  

Чайка Т.Г., Кочур Л.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (15 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    № 159 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про дотримання вимог законодавства щодо створення 

сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями у 

закладах освіти Пирятинської міської ради. 

 

Гудзь В.В. залишив засідання виконкому. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Бугайов В.М.,         

Чайка Т.Г. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 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    № 160 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, який 

проінформував про підготовку закладів освіти до нового навчального року 

(інформація додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запропонував це питання ще раз заслухати на засіданні 

виконкому до 28.08.2020 року. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 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    № 161 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ:  

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про взяття гр.Лозенка А.В. на квартирний облік при виконкомі 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Кочур Л.В., Шикеринець І.С. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення    № 162 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у житловому будинку по 

вул.Європейська,126 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Варава М.В., Кочур Л.В., Шикеринець І.С. 

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

цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 163 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ:  

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Даниленка О.В. в 

ряді існуючих гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Гудзь В.В., Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення    № 164 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ:  

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння адреси нежитловим приміщенням АТ 

„Полтаваобленерго“ по вул.Соборна, 40 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Варава М.В. повідомив, що необхідність присвоєння адреси  пов’язана  з 

тим, що на цій території знаходяться дві установи „Полтаваобленерго“ та 

„Полтаваенергозбут“. Є потреба у розмежуванні двох установ і їх юридичні 

адреси. 

В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Клітко Н.В. 

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

цілому. 

 

 



 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 165 додається).  

 

13. СЛУХАЛИ:  

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Варава М.В., Кочур Л.В. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (14 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення    № 166 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ:  

Порву О.В., виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 

проінформувала про видачу гр.Козіну А.О. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво гаража №1 по вул.Зоряна,18А в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Член виконкому Козін А.О. повідомив про конфлікт інтересів, та зазначив, 

що участі в голосуванні не братиме. 

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

цілому. 



  

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (13 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

           „утримались“ – 0 осіб 

                             Козін А.О. – не голосував 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконувача обовʼязків начальника відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 167 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 


