
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
засідання виконавчого комітету  

 
09.07.2020                            № 18 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бугайов  

Р.М. 
В.А. 
В.М. 

Варава 
Клітко  
Кочур 
Снаговський  
Румянцев  
Тарасовський 
Чайка  
Чепур 
Шикеринець 

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

 
Бугайов В.М. порушив питання щодо руху велосипедистів по центральній 

вулиці міста. 
Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 

виконкому та розглянути 10 питань порядку денного.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (12 осіб); 

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

1. Про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги 
громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – 
пожежа, затоплення, буревій в житлових будинках та квартирах. 

 



2. Про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної 
допомоги жителям громади в особливих випадках. 

   
3. Про стан організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської 

міської ради. 
 

4. Про     взяття      гр.Алехна Д.В.    на    квартирний  облік  при  виконкомі  
Пирятинської міської ради. 
 

5. Про нумерацію квартир  у  житловому будинку по   вул.Гагаріна, 101 в 
м.Пирятин. 

  
6. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки . 
 
7. Про оформлення та видачу ФОП Павелко І.І. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди по вул.Соборна, 17А в м.Пирятин. 
 
8. Про надання дозволу ТОВ „АТБ-маркет“ на розташування  рекламних 

засобів на фасаді будівлі магазину  по вул.Сумська, 1А в м.Пирятин. 
 

9. Про встановлення скоригованого розміру внесків за обслуговування та 
заміну вузлів комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між 
споживачами ОКВПТГ „Лубнитеплоенерго“ окремо по кожній будівлі в 
м.Пирятин. 

 
10. Про рух велосипедистів по центральній вулиці міста.  
 

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

ради, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо надання 
матеріальної допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок 
непередбачуваних обставин – пожежа, затоплення, буревій в житлових будинках 
та квартирах. 
  
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 № 174 додається). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В., головного  спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про комісію з розгляду питань щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги жителям громади в особливих випадках. 

  
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 № 175 додається). 
 
До засідання приєднався Чепур О.О. 
 
3. СЛУХАЛИ: 

Зуєва С.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту виконкому міської 
ради, який проінформував про стан організації харчування дітей у закладах 
освіти Пирятинської міської ради. 

  
ВИСТУПИЛИ: 
           Бугайов В.М запитав: чому немає випічки в Пирятинському ліцеї? Як діє 
безготівкова оплата? 

Зуєв С.В. пояснив, що оплата за харчування здійснюється за безготівковим 
розрахунком банківськими картками з використанням терміналів Приватбанку. 
 Рябоконь О.П. зобов’язав Зуєва С.В. доповнити інформацію про  стан 
організації харчування дітей у закладах освіти Пирятинської міської ради 
даними про суми коштів, які інвестовані у заклади. 

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“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту виконкому 
міської ради Зуєва С.В. узяти до відома.  
 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 176 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
взяття гр.Алехна Д.В. на  квартирний облік при виконкомі Пирятинської міської 
ради. 
 
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“ (13 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 № 177 додається). 
 
5. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
нумерацію квартир  у  житловому будинку по вул.Гагаріна, 101 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“ (13 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 № 178 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 
       Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про  
видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 
 
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“ (13 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 № 179 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 
         Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
оформлення та видачу ФОП Павелко І.І. паспорта прив’язки тимчасової споруди 
по вул.Соборна, 17А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні      питання        взяли     участь   Бугайов В.М., 
Снаговський О.О. 
          У підсумку обговорення Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (13 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 № 180 додається). 
 
8. СЛУХАЛИ: 
        Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу ТОВ „АТБ-маркет“ на розташування  рекламних засобів на 
фасаді будівлі магазину  по вул.Сумська, 1А в м.Пирятин. 
 
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“ (13 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 № 181 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д.,    начальника   відділу  економічного  аналізу  та  розвитку  
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення скоригованого розміру внесків за обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку теплової енергії та їх розподіл між споживачами ОКВПТГ 
„Лубнитеплоенерго“ окремо по кожній будівлі в м.Пирятин. 
 
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“ (13 осіб); 
                         „проти“ – 0 осіб; 
                         „утримались“ – 0 осіб.  
 



ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника  відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 182 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Бугайов  В.М. порушив питання щодо руху велосипедистів по центральній 
вулиці міста. Запропонував задля їх безпеки запропонував встановити додаткові 
дорожні знаки та нанести розмітку.  

Рябоконь О.П. зобов’язав  заступника міського голови Вараву М.В. 
винести на розгляд комісії з безпеки  дорожнього руху при виконкому  міської 
ради питання щодо встановлення дорожніх знаків, які забороняють стоянку 
автотранспорту по  вул.Соборна м.Пирятин (непарна сторона).  

 
 
 

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 


