
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
22.07.2020                            № 19 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бугайов  

Р.М. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Клітко  
Кочур 
Румянцев  
Тарасовський 
Чайка  
Чепур 
Шикеринець 

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

 
Присутні: директор Територіального центру соціального обслуговування    

(надання  соціальних послуг) Пирятинського району) Зайченко С.О.                   
представник ФОП Максима А.І.- Кулак А.В., начальник 
Пирятинського районного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби     в    Полтавській області Шніт Ю.Г., 
ФОП Кудряшова Н.М., головний бухгалтер КП „Каштан“ Бих В.І., 
економіст КП „Каштан“ Ткаченко Н.В., виконувач обов’язків  
директора КП „Каштан“  Шокало В.Г. 

 
Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути 19 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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



Порядок  денний: 
 

1. Про надання матеріальної допомоги  гр. Батрак В.Г. на поховання. 
 
2. Про надання матеріальної допомоги гр. Лук’янович Н.Д. на поховання. 
 
3. Про надання матеріальної допомоги гр. Гринчук Л.П. на поховання. 
 
4. Про підсумки роботи Територіального центру соціального 

обслуговування   (надання   соціальних     послуг)    Пирятинського     району    за 
І півріччя 2020 року. 

 
5. Про хід виконання Плану місцевого економічного розвитку 

Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки за перше півріччя 2020 року. 
 
6. Про затвердження заходів до Дня міста в Пирятинській міській ОТГ. 
 
7. Про комісію з питань формування потреби в 2020 році в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 
8. Про присвоєння адреси  житловому будинку та земельній ділянці  

гр.Соловйова Ю.М. в с.Рівне Пирятинського району. 
 
9.  Про присвоєння адреси приміщенню гаража та земельній ділянці 

гр.Соловйова Ю.М. в ряді існуючих гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 
 
10. Про погодження ФОП Редько Т.К. місця розміщення тимчасової 

споруди-зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
11. Про погодження місця розташування тимчасової споруди ФОП 

Максима А.І. по вул.Європейська, 163Д в м.Пирятин. 
 
12. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція тротуару з 

облаштуванням зливової каналізації по вул.Ярмаркова (від ЗДО „Червона 
шапочка“ до вул.Успенська) в м.Пирятин Полтавської області“. 

 
13. Про видачу виконавчому комітету Пирятинської міської ради 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію 
ЗДО „Пролісок“ за адресою: вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин Полтавської 
області. 

 
14. Про затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт проїзної 

частини автомобільної дороги по пров.Хорольський в м.Пирятин Полтавської 
області“. 



15. Про встановлення дорожніх знаків на вулицях Пирятинської міської 
ОТГ . 

                 
16. Про оформлення та видачу ФОП Барабашу О.В. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди по вул.Соборна, 47А в м.Пирятин. 
 
Для обговорення 
17. Про   доцільність   введення     додаткових      штатних      одиниць      

по КП „Каштан“. 
 
18. Про надання тимчасового дозволу ФОП Оверченку С.В.  на розміщення 

нестаціонарного пересувного пункту (мобільний причіп обладнаний спеціальним 
кухонним та  холодильним обладнанням)  по вул. Пушкіна, на земельній  
ділянці, справа від мосту на о. Масальський, для  здійснення виїзної   торгівлі. 

 
 19. Про визначення   тимчасового  місця    для  виносної торгівлі  овочами   

та фруктами з транспортних  засобів.  
 

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

ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги  гр. Батрак В.Г. на 
поховання. 

  
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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 183 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради,      яка     проінформувала      про     надання    матеріальної допомоги 
гр.Лук’янович Н.Д. на поховання. 

  
ВИСТУПИЛИ: 
           В    обговоренні   питання    взяли  участь  Шикеринець І.С., 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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 184 додається). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради,      яка    проінформувала  надання матеріальної допомоги гр.Гринчук Л.П. 
на поховання. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 В    обговоренні   питання    взяли  участь  Шикеринець І.С.., 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 головного спеціаліста із соціальних питань виконкому  
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 185 додається).  
 
4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про підсумки роботи Територіального центру 
соціального обслуговування   (надання соціальних послуг)    Пирятинського     
району    за І півріччя 2020 року. 

  
ВИСТУПИЛИ: 

Зайченко С.О., директор Територіального центру соціального 
обслуговування   (надання  соціальних послуг) Пирятинського району) 
проінформував  про   підсумки   роботи територіального центру за І півріччя 
2020 року. 

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“ (12 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 № 186 додається). 
 

5. СЛУХАЛИ: 
         Солдатову І.В., начальника управління економіки виконкому міської ради, 
яка проінформувала про хід виконання Плану місцевого економічного розвитку 
Пирятинської міської ОТГ на 2019-2020 роки за перше півріччя 2020 року. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М., який  запитав щодо проєкту по вирощуванні грибів і скільки 
працюючих на підприємстві на даний час. 

Солдатова І.В. відповіла, що директор ПП „Калиновомостівське“  
Анатолій Зубенко взяв участь у конкурсі інвестиційних проектів „Горизонти 
Полтавщини – 2018“. До участі в конкурсі запрошувалися  усі охочі, які мають 
бізнес-ідею, реалізація або розвиток якої потребує залучення інвестиційних 
ресурсів; забезпечить створення нових робочих місць та досягнення 
економічного ефекту. Анатолій Зубенко спочатку розробив свій бізнес-проєкт із 
створення нового виробництва з метою подальшого отримання прибутку, а саме 
– виготовлення пелетів. Анатолій Іванович пройшов весь курс бізнес-
планування. Проте з об’єктивних причин йому не вдалося реалізувати цей 
проєкт. Але виникла нова ідея - вирощування грибів-шампіньйонів. На  початку 
року розпочав переобладнання колишнього будинку тваринника для 
налагодження технологічного процесу з вирощування грибів шампіньйонів. У 
квітні була висадка, і ось – отримано перший врожай, який був успішно 
реалізований. Щодо кількості працюючих поінформувала, що на підприємстві 
працює три-чотири особи. 
 Бугайов В.М. запитав щодо інвестора ТОВ „Кінний завод „Авангард“. 
 Солдатова І.В. відповіла, що власник заводу змінився. 
 Рябоконь О.П. додав, що відбулася зустріч щодо подальшої долі  ТОВ 
„Кінний завод „Авангард“. Розмова йшла про  напрями подальшої діяльності 
підприємства на теренах громади. На даний час проєкт в процесі пошуку 
потенційного інвестора. 

В обговоренні питання брали участь Варава М.В., Клітко Н.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 управління економіки виконкому міської ради 
начальника  Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 187 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 
проінформувала про затвердження заходів до Дня міста в Пирятинській міській 
ОТГ. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання  взяли  участь Бугайов В.М., 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  відділу культури і туризму міської ради 
Гуленко О.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 188 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В.,    директора Пирятинського  міського центру для сім’ ї, 
дітей та молоді, яка проінформувала про комісію з питань формування потреби в 
2020 році в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В    обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Шикеринець І.С. 
          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 директора Пирятинського міського центру для сім’ ї, дітей 
та молоді Кабушки Ю.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 189 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння     адреси      житловому     будинку    та   земельній ділянці  
гр.Соловйова Ю.М. в с.Рівне Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – „одноголосно“ (12 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 № 190 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
присвоєння адреси приміщенню гаража та земельній ділянці гр.Соловйова Ю.М. 
в ряді існуючих гаражів по вул.Полтавська 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“ (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 № 191 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
погодження ФОП Редько Т.К. місця розміщення тимчасової споруди-
зупинкового комплексу по вул.Соборна в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Варава М.В., Бугайов В.М. 
 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 № 192 додається). 
 
11. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження місця розташування тимчасової споруди ФОП Максима А.І. по 
вул.Європейська, 163Д в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні      питання        взяли     участь   Бугайов В.М., 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 № 193 додається). 
 
12. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція тротуару з облаштуванням 
зливової каналізації по вул.Ярмаркова (від ЗДО „Червона шапочка“ до 
вул.Успенська) в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Чайка Т.Г., Бугайов В.М.  
          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 № 194 додається). 
 
13. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу виконавчому комітету Пирятинської міської ради містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки на реконструкцію ЗДО „Пролісок“ за 
адресою: вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин Полтавської області. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. зазначив, що реалізація цього проєкту дасть можливість 
створення 4 вікової групи (ясла). Створення додаткової ясельної групи  
необхідно для врегулювання наповнюваності ясельних груп та територіальної 
належності дітей по всьому місту. 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Гудзь В.В., Бугайов В.М. 
          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 № 195 додається). 
 
14. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт проїзної частини 
автомобільної дороги по пров.Хорольський в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Гудзь В.В. зазначив, що по пров.Хорольський  рухаються діти до школи та 
із школи - це в основному пішохідна зона. 

Рябоконь О.П. у звязку з інтенсивним рухом дітей запропонував зробити 
односторонній рух. 

Бугайов В.М. вніс пропозицію переглянути проєкт  і визначити цей 
провулок – пішохідною зоною із встановленням необхідних знаків. 

Варава М.В. запропонував повернути проєкт на доопрацювання, 
підійшовши до нього комплексно з врахуванням тротуару та встановленням 
знаків „Обмеження руху“ та „Пішохідна зона“.  

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Чайка Т.Г., Тарасовський І.М., 
Румянцев О.В., Чепур О.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
  
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – 10 осіб; 
                         „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.); 
                         „утримались“ – 1 особа (Чепур О.О.).  
 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення виконавчого комітету з розглянутого питання не набрало 
достатньої кількості голосів членів виконкому міської ради і повернуто на 
доопрацювання.  
 
Залишив засідання Гудзь В.В. 
 
 
 



15. СЛУХАЛИ: 
          Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення дорожніх знаків на вулицях Пирятинської міської ОТГ. 
                  
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П.  сказав, що добре, коли влада реагує на звернення громадян, 
побудовано  нове асфальтоване дорожнє покриття, жителі  вулиці  Водостічна 
мають гарну відремонтовану дорогу. Як наслідок, з’явився інтенсивний рух 
автомобілей, і в свою чергу, мешканці знов звернулися до муніципалітету  з 
проханням зробити вулицю пішохідною зоною.  Можна було б зекономити 
кошти і робити  із самого початку пішохідну зону.   
 Чепур О.О. запропонував встановити знак обмеження швидкості. 
 Рябоконь О.П. вніс пропозицію інформаційно-вказівний дорожній знак 
5.33 „Пішохідна зона“ залишити, а знак „В’ їзд заборонено“ виключити. 
 Гудзь В.В. підтримав пропозицію міського голови. 

В  обговоренні   питання   взяли   участь   Клітко Н.В., Тарасовський І.М., 
Чайка Т.Г., Гудзь В.В., Варава М.В., Бугайов В.М. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення з 
врахуванням змін. 
  
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 з 
врахуванням змін (рішення № 196 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

  Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
оформлення та видачу ФОП Барабашу О.В. паспорта прив’язки тимчасової 
споруди по вул.Соборна, 47А 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 № 196 додається). 

 
17. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,    начальника   відділу  економічного  аналізу  та  розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
доцільність введення додаткових штатних одиниць по КП „Каштан“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П., який ініціював  розгляд цього питання для обговорення,  
зазначив, що на разі, гостро стоїть питання заборгованості заробітної плати 
працівникам комунального підприємства, які обслуговують житловий фонд 
міста та вивозять тверді побутові відходи. Сума боргу на сьогоднішній день 
становить більше 200 тис. грн. Причиною цього є нехтування оплатою за 
комунальні послуги самих жителів громади, борг яких за комуналку (лише по 
вивезенню ТПВ) перевищує десятки тисяч гривень.  Висловив стурбованість, що  
введення додаткових штатних одиниць  може збільшити заборгованість по 
заробітній платі. Тому запропонував членам виконкому міської ради висловити 
думки щодо доцільності таких дій. 

В      обговоренні    питання   взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В., 
Румянцев О.В. 
        В ході обговорення члени виконкому міської ради дійшли висновку про 
необхідність введення додаткових штатних одиниць та створення відповідного 
підрозділу. 
 
18. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М.,    провідного спеціаліста    відділу  економічного  аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання тимчасового дозволу ФОП Оверченку С.В.  на розміщення 
нестаціонарного пересувного пункту (мобільний причіп обладнаний спеціальним 
кухонним та  холодильним обладнанням)  по вул. Пушкіна, на земельній  
ділянці, справа від мосту на о. Масальський, для  здійснення виїзної   торгівлі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Шніт Ю.Г., начальник Пирятинського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області,  сказав, що для 



здійснення санкціонованої торгівлі в нестаціонарному пересувному пункті 
повинен мати тверде покриття, вбиральню, сміттєву урну. 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Варава М.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував обговорити це 

питання  Зергані М.І. та Стаднику Є.В.  щодо дотримання чинного законодавства 
при розміщенні нестаціонарного пересувного пункту (мобільний причіп 
обладнаний спеціальним кухонним та  холодильним обладнанням)  по вул. 
Пушкіна, на земельній  ділянці, справа від мосту на о. Масальський, для  
здійснення виїзної   торгівлі, після чого розглянути це питання на наступному 
засіданні виконкому міської ради. 

 
19. СЛУХАЛИ: 

Зубко Л.М.,    провідного спеціаліста    відділу  економічного  аналізу та 
розвитку управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
визначення   тимчасового  місця    для  виносної торгівлі  овочами   фруктами з 
транспортних  засобів. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Шніт Ю.Г., начальник Пирятинського районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області,  сказав, що для 
здійснення виносної торгівлі  овочами   фруктами з транспортних  засобів 
необхідно виконати всі вимоги чинного законодавства. 

Шикеринець І.С. зазначив, що необхідно заборонити  виносну торгівлю, 
зважаючи на продовження карантину до 31 серпня, так як карантинні обмеження 
не будуть забезпеченні. 

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

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 


