
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергове засідання виконавчого комітету  

 
02.07.2020                            № 17 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов  

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький 
Крагель 
Кочур 
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка  
Шикеринець 

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

 
Запрошені: Дрюк В.В., начальник Пирятинського  району газопостачання     
                    публічного  АТ „ Лубнигаз“  
 

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 6 питань порядку денного.  
 
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

   „проти“ – 0 осіб; 
                          „утримались“ – 0.  
  
Порядок  денний: 
 
  1. Про схвалення  проекту рішення „Про внесення змін до бюджету 
Пирятинської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
  



2. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради впродовж першого півріччя 2020 року. 

 
3. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2020 року. 
 
4. Про демонтаж рекламного засобу АТ „Лубнигаз“ по вул.Соборна  в 

м.Пирятин. 
 

           5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по             
вул.Гоголя, 10 в м.Пирятин. 

 
           6. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по                     
вул.Кінечна, 34 в м.Пирятин. 
 
До засідання приєднався Тарасовський І.М. 
 
1. 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: 
          Рябоконь О.П. запитав: які пропозиції у членів виконкому? 

Варава М.В. запропонував  виділити кошти на щебінь у сумі 916 тис.грн. 
Рябоконь О.П. вніс пропозицію винести це питання на засідання постійної  

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва при розгляді змін та доповнень до 
Програми покращення благоустрою Пирятинської ОТГ на 2020 рік. 
 Крагель В.В. підтримав необхідність зменшення суми коштів, так як 
комунальне підприємство „Каштан“ до кінця року  може їх не освоїти. А також 
попросив  Вараву М.В.  озвучити перелік  вулиць, що  будуть першочергово 
підсипані щебенем. 
 Варава М.В. ознайомив присутніх зі списком вулиць, які першочергово 
необхідно підсипати щебнем, Мокрицького Аполонна, Садова, Молодіжна, 
Патріотична, Острів та інші. 
 Рябоконь О.П. сказав, що комунальне підприємство  обслуговує дороги 
ОТГ, тому потрібно закупити щебінь, а роботи виконає комунальне  
підприємство „Каштан“. 

Безушко Л.С. запропонувала придбати  щебінь з доставкою.  
В процесі обговорення питання порядку денного Варава М.В. зобов’язав 

Стадника Є.В. провести повний аналіз лісопосадок на предмет виготовлення 
технічної документації  на території Пирятинської ОТГ 

Бугайов В.М. запропонував виділити замість 1700 тис.грн – 916 тис. грн. 
 В    обговоренні   питання    взяли  участь  Чайка Т.Г.,  Шикеринець І.С. 



          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням доповнень. 
 
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 з 
врахуванням доповнень  (рішення № 168 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про стан   
відвідування   членами  виконкому   засідань   виконавчого комітету   
Пирятинської   міської  ради  впродовж першого півріччя 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В     обговоренні    питання    взяли  участь  Кочур Л.В., Чайка Т.Г. 
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 загального  відділу    та     інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  
         2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 169 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д.,   начальника загального      відділу    та    інформаційного  
забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи 
із зверненнями громадян за І півріччя 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В     обговоренні    питання    взяли  участь  Шикеринець І.С., Гудзь В.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 загального  відділу    та     інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 170 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
демонтаж рекламного засобу АТ „Лубнигаз“ по вул.Соборна  в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Дрюк В.В., начальник Пирятинського  району газопостачання публічного  
АТ „Лубнигаз“, сказав, що дійсно  20.04.2020 закінчився  термін дії дозволу АТ 
„Лубнигаз“ на розміщення рекламного засобу (біля магазину „Алло“). Звернувся 
до членів виконкому міської ради з проханням продовжити термін оренди, у 
зв’язку з тим, що підприємство  розглядає питання в подальшому 
використовувати його з метою інформування населення ОТГ про послуги 
підприємства.  

Рябоконь О.П. зазначив, що за моєї ініціативи задля підтримки малого та 
середнього бізнесу міська рада запровадила  конкурс щодо розміщення 
зупинкових комплексів - тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності по центральній вулиці міста. На сьогодні один зупинковий комплекс 
практично закінчений (ФОП Барабаш О.В.), другий – в процесі реалізації (ФОП 
Павелко І.І.). Останній розміщується біля магазину „Алло“, тому  продовження 
договору неможливе, адже там буде дооблаштовуватися зупинка і  рекламний 
засіб буде заважати його розміщенню. 

Бугайов В.М. запитав: яка вимога в рішенні? 
Зергані М.І. відповіла, що у зв’язку з закінченням 20.04.2020 терміну дії 

дозволу АТ „Лубнигаз“ на розміщення рекламного засобу по вул.Соборна (біля 
магазину „Алло“) в м.Пирятин та невиконання вимог листів виконавчого 
комітету від 07.02.2020  №  02-23/112 та від  02.04.2020 №02-23/112, виконкомом 
міської ради вирішено зобов’язати АТ „Лубнигаз“ провести демонтаж наземного 
стаціонарного рекламного засобу, що розташований по вул. Соборна  біля 
магазину „Алло“ на земельній ділянці Пирятинської міської ради, до 08.07.2020. 
 
Засідання залишив Гудзь В.В. 

 
Рябоконь О.П. додав, що  з метою збереження партнерських відносин, 

неодноразово надсилалися листи з відповідною вимогою про демонтаж, проте з 
боку підприємства заходів ніяких не проведено. 



В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.М., Кочур Л.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. 
 
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 № 171 додається). 
 
5 СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Гоголя, 10 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., 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 № 172 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
нумерацію квартири у  житловому будинку по  вул.Кінечна, 34 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 173 додається). 
 
 

 
 

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 


