
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергового засідання виконавчого комітету  

 
12.08.2020                            № 21 
 

На  засіданні головував заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому Шикеринець Ігор Станіславович. 

 
Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бугайов 

Р.М. 
В.А. 
В.М. 

Кальницький 
Кочур 
Крагель 
Острянський 
Румянцев 
Тарасовський 
Чайка 

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

Запрошені: в.о. директора     комунального       підприємства  „Готель      
                    „Пирятин“ Фисун В.Ю.;  головний  економіст Пирятинських 
                   госпрозрахункових очисних   споруд  Гавриленко Н.В.;  
                   директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Курочка О.С.;   
                   головний бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“  
                   Габрієлян С.Ю.; головний бухгалтер КП „Каштан“  
                  Бих В.І.; виконувач обов’язки  директора КП „Каштан“ 
                  Шокало В.Г.; менеджер-книгорозповсюджувач (непродовольчих 
                  товарів)  комунального підприємства роздрібної  торгівлі                                       
                  „Райдуга“ Соколовська Т.Ю.; директорктор  
                   ДП „Пирятинтеплопостачання“ Барабаш Ю.М.;  
                   громадяни Алечка-Самойлік А.М., Самойлік О.В. 

      
Острянський В.В.  вніс  пропозицію  розглянути на засіданні виконкому 

питання  щодо формування тарифу про транспортуванню газу споживачам. 



Заступник міського голови Шикеринець І.С. запропонував розпочати 
засідання виконкому та розглянути  27 питань порядку денного. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

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

 
1. Про встановлення тарифу ДП „Пирятинтеплопостачання“ на послугу з 

постачання теплової енергії для житлового будинку по вул.Коцюбинського 33, 
м.Пирятин та ДНЗ „Ромашка“. 

 
2. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 2020 
року.  

 
3. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за І півріччя 2020 року.  
 
4. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд за І півріччя 2020 року.  
 
5.    Про      погодження       інвестиційної       програми      Пирятинським  

госпрозрахунковим очисним спорудам на 2020 рік. 
 
6. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 
2020 року. 

 
7. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за І півріччя 2020 року. 
 
8. Про затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою 

населених пунктів, що надаються КП „Каштан“. 
 
9. Про   встановлення ФОП Лихману Е.А. режиму роботи магазину 

„Оптовичок“ за адресою: вул.Ярмаркова,12, в м.Пирятин. 
 
10. Про розгляд квартального звіту про виконання бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року. 
 
11. Про схвалення проєкту рішення „Про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
 



12.  Про готовність закладів освіти до нового навчального року. 
 
13. Про комісію з організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту на території Пирятинської 
міської ради. 

 
14. 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). 

 
15. Про безоплатну передачу квартири № 57 за адресою вул.Полтавська,2 в 

м.Пирятин у власність громадянина Примаченко Р.О. 
 
16.  Про безоплатну передачу квартири № 3 за адресою вул.Соборна,53 в 

м.Пирятин у власність громадянки Левченко С.Г. 
 
17. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул. Гоголя,26 в 

м.Пирятин. 
 
18. Про нумерацію квартири у житловому будинку по вул. Гоголя,53 в 

м.Пирятин. 
 
19. Про впорядкування адреси житлового будинку гр. Тарасенко В.О. по 

вул. Прилуцька в с.Верхоярівка Пирятинського району. 
 
20. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 
 
21. Про видачу гр. Бартошак К.С. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво гаража № 2Б по вул. Полтавська,5 в 
м.Пирятин. 

 
22. Про видачу гр. Чегрину О.П. містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки на будівництво гаража № 1 по вул. Зоряна,221Ав м.Пирятин. 
 
23. Про оформлення та видачу ФОП Барабашу О.В. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди на майдані Незалежності,1А в м.Пирятин. 
 
24. Про погодження ФОП Алечці С.О. місця розміщення зупинкового 

комплексу-тимчасової споруди по вул.Європейська,150А в м.Пирятин. 
 
25. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі 

водовідведення районного будинку культури за адресою: вул.Соборна,59 в 
м.Пирятин Полтавської області. Коригування“. 

 



26. Про затвердження робочого проєкту „Технічне переоснащення 
вуличного освітлення по вул. Європейська та вул.Соборна в м.Пирятин 
Полтавської області“. 

 
27. Про затвердження робочого проєкту „Будівництво волейбольного 

майданчика по вул.Визволення,2Б в м.Пирятин Полтавської області“. 
 

1. СЛУХАЛИ:  
Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
встановлення тарифу ДП „Пирятинтеплопостачання“ на послугу з постачання 
теплової енергії для житлового будинку по вул.Коцюбинського 33, м.Пирятин та 
ДНЗ „Ромашка“. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Чайка Т.Г.,          
Барабаш Ю.М. 

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 економічного аналізу та розвитку 

управління економіки виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до відома.  
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 201 додається).  
 

2. СЛУХАЛИ: 
Соколовську Т.Ю., менеджер-книгорозповсюджувач (непродовольчих 

товарів) комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“, яка 
проінформувала про виконання фінансового плану та господарську діяльність 
комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 2020 
року.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
 В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Комаренко В.Д., 
Бугайов В.М. 
          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 менеджера-книгорозповсюджувача (непродовольчих 
товарів) комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“    
Соколовської Т.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 202 додається). 

 
3. СЛУХАЛИ: 

 Фисун В.Ю., в.о. директора комунального підприємства 
„Готель„Пирятин“, яка проінформувала про виконання фінансового плану та 
господарську діяльність комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за         
І півріччя 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., Комаренко В.Д. 
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 в.о. директора директора комунального підприємства 
„Готель„Пирятин“ Фисун В.Ю. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 203 додається). 
 
4. СЛУХАЛИ: 

Головного  економіста Пирятинських госпрозрахункових очисних   споруд  
Гавриленко Н.В., яка проінформувала про виконання фінансового плану та 
господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних   споруд  за   
І півріччя 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. поцікавився чи отримало підприємство прибуток від 
вивезення нечистот. 

Гавриленко Н.В. повідомила, що прибуток за перше півріччя 2020 року від 
надання цієї послуги незначний – 14,3 тис.грн. Це спричинено великою 
конкуренцією серед надавачів послуг. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Крагель В.В., 
Бартошак В.А. 

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  економіста Пирятинських госпрозрахункових 
очисних   споруд  Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 204 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 

 Головного  економіста Пирятинських госпрозрахункових очисних   споруд  
Гавриленко Н.В., яка проінформувала про погодження інвестиційної       
програми  Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам на 2020 рік. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. поцікавився чому не впроваджується проєкт по 
реконструкції напірного колектора по вул. Січових Стрільців. 

Гавриленко Н.В. відповіла, що проєкт планувалося реалізувати шляхом 
співфінансування. Наша дольова участь 600,0 тис.грн, але кошти з обласного 
бюджету не було виділено. 

Бугайов В.М. зауважив, що якщо колектор вийде з ладу, це буде велика 
проблема для міста. Тому потрібно бути більш наполегливими та постійно 
порушувати це питання. 

Зергані М.І. наголосила, що спеціалістами міської ради постійно 
подаються проєкти для участі в обласних конкурсах. Також зверталися до 
депутатів обласної ради щодо підтримки цього проєкту. Проте, сесія обласної 
ради не підтримала. 

В обговорення питання взяв участь Шикеринець І.С. 
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  економіста Пирятинських госпрозрахункових 
очисних   споруд  Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 205 додається). 

 
 
 



6. СЛУХАЛИ: 
 Курочку О.С., начальника комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“, який проінформував про виконання фінансового плану та 
господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 
водоканал“ за І півріччя 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав, які втрати води за звітний період. 
Курочка О.С. відповів, що за І півріччя комунальним підприємством 

піднято 340,0 тис. м. куб. води, втрати складають 32%. Проаналізувавши 
діяльність інших водоканалів, можна зробити висновок, що така ситуація по всій 
Україні. Працівниками підприємства постійно проводяться роботи щодо 
оперативного вияву місць втрати води. Також як юридичним так і фізичним 
особам рекомендовано провести повірку лічильників, яку потрібно робити 1 раз 
на 3-4 роки у залежності від виробника. 

Бугайов В.М. поцікавився хто встановлює лічильника у приватних 
будинках. 

Курочка О.С. зазначив, що відповідно до законодавства, лічильник 
встановлюється за кошти споживачів. 

Бугайов В.М. запропонував щоб спеціалісти комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“ розробили та винесли на затвердження 
виконкому інвестиційний план. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Комаренко В.Д. 
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 начальника комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“ Курочки О.С., узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення  № 206 додається). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

 Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, який проінформувала про 
Про виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 
підприємства „Каштан“ за І півріччя 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. поцікавився який розмір збитку підприємства від надання 
послуги утримання прибудинкової території. 

Бих В.І. проінформувала, що сума становить 46,0 тис. грн. 



Чайка Т.Г. запропонувала підприємству офіційно надавати послуги з 
прибирання території кладовища, адже це нормальна практика в європейських 
країнах. 

Бих В.І. повідомила, що до комунального підприємства вже зверталися 
громадяни з цього питання. На сьогодні розроблено тариф на цю послугу, та 
становить 160 грн/год. 

Крагель В.В. зазначив, що доречно було б повернутися до вивчення 
питання щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території громади із 
залученням інвесторів.  

В обговоренні взяли участь Острянський В.В., Шикеринець І.С.,       
Бугайов В.М. 

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 бухгалтера КП „Каштан“, Бих В.І. узяти до 
відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення  № 207 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження калькуляцій на надання послуг з благоустрою населених пунктів, 
що надаються КП „Каштан“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Ткаченко Н.В.,       
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 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 № 208 додається). 



 
9. СЛУХАЛИ:  

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного аналізу та розвитку 
управління економіки виконкому міської ради, яка проінформувала про  
встановлення ФОП Лихману Е.А. режиму роботи магазину „Оптовичок“ за 
адресою: вул.Ярмаркова,12, в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.В., 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 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 № 209 додається). 

 
10. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 
проінформувала про розгляд квартального звіту про виконання бюджету 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. запитав чи збільшився частка надходження аксцизу. 
Кеда С.Ю. повідомила, що на сьогодні не має такої інформації. Аналіз буде 

правильний та достовірний за підсумками року. 
Бугайов В.М. поцікавився скільки коштів з бюджету ОТГ виділено на 

освіту в порівнянні з медициною. 
Шикеринець І.С. зазначив, що фінансування галузі освіти – це прямий 

обов’язок ОТГ, а от заклади охорони здоров’я напряму працюють з НСЗУ. Тому 
порівнювати ці дві галузі недоречно. 

Кеда С.Ю. наголосила, що прийнято 4 Програми закладів охорони 
здоров’я, відповідно до них і виділялися кошти. 

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    № 210 додається). 

 
11. 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:  

Крагель В.В. запитав на які заходи Комунального підприємства 
„Пирятинська ЦРЛ“ передбачено виділення коштів в сумі 510,0 тис.грн. 

Шикеринець І.С. відповів, що за ці кошти планується придбання 
медичного обладнання з відеофіксацією для проведення маніпуляцій з 
цистоскопії. Це обладнання потрібне для того щоб послуги, які надаватимуть 
лікарі були оплачені НСЗУ. 

В обговоренні взяли участь Румянцев О.В., Кальницький О.О., 
Острянський В.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 фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 

узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 211 додається). 
 

12. СЛУХАЛИ:  
Зібніцьку Л.І. виконувача обовʼязки начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради, яка проінформувала про готовність закладів освіти до 
нового навчального року. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Острянський В.В.,           
Бартошак В.А. 

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 виконувача обовʼязки начальника відділу освіти, молоді та 

спорту міської ради Зібніцької Л.І. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 212 додається).  
 

13. СЛУХАЛИ:  
Педяша Р.О., головного спеціаліста з цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради, який проінформував про комісію з організації 
заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту на території Пирятинської міської ради. 

 
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 з цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської ради Педяша Р.О. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 213 додається). 
 

14. 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 взяли участь Крагель В.В., 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 керівника Центру надання адміністративних послуг 

виконкому міської ради Коваль Л.П. узяти до відома. 
2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 214 додається). 
 
15. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу    
квартири № 57 за адресою вул.Полтавська,2, в м.Пирятин у власність 
громадянина Примаченка Р.О. 
 
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 начальника відділу управління комунальною власністю 
виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 215 додається).  

 
16. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка проінформувала про безоплатну передачу    
квартири № 3 за адресою вул.Соборна,53 в м.Пирятин у власність громадянки 
Левченко С.Г. 
 
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 начальника відділу управління комунальною власністю 
виконкому міської ради Кошової Є.О. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 216 додається).  
 
17. 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,26 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 217 додається). 
 
18. 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,53 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 218 додається). 

 



19. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси житлового будинку гр.Тарасенко В.О. по вул.Прилуцька в 
с.Верхоярівка Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 219 додається). 

 
20. 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 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 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 № 220 додається). 

 
 
 



21. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Бартошак К.С. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво гаража № 2Б по вул.Полтавська,5 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М., Кальницький О.О., 
Крагель В.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 містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти 
до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 221 додається). 

 
22. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр.Чегрину містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 
на будівництво гаража № 1 по вул.Зоряна, 221А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 222 додається). 

 



23. 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 на майдані Незалежності,1А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 223 додається). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Алечці С.О. місця розміщення зупинкового комплексу-
тимчасової споруди по вул.Європейська, 150А в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 224 додається). 

 
 



25. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі водовідведення 
районного будинку культури за адресою: вул.Соборна,59 в м.Пирятин 
Полтавської області. Коригування“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 225 додається). 

 
26. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Будівництво волейбольного майданчика по 
вул.Визволення,2Б в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 226 додається). 



27. СЛУХАЛИ: 
Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження робочого проєкту „Технічне переоснащення вуличного освітлення 
по вул. Європейська та вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Крагель В.В. запитав, який фінансовий ресурс буде залучено для реалізації 
проєкту. 

Шикеринець І.С. відповів, що ідея проєкту стала переможцем обласного 
конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області. Цей проєкт 
передбачає співфінансування з обласного бюджету в розмірі 600,0 тис.грн, 
бюджету ОТГ та залучення партнерських коштів. 

Биков Р.В. зазначив, що проєктом передбачено демонтаж існуючих 
світильників на  вул. Соборна та Європейська на нові сучасні світильники фірми 
„SCHREDER“; встановлення програмно-апаратного комплексу диспетчера, що 
дозволить оперативніше обслуговувати мережі вуличного освітлення 
Пирятинської ОТГ. 

Бугайов В.М. поцікавився чи є в робочому проєкті техніко-економічне 
обгрунтування, де вказано, яка буде економія від встановлення нової системи 
вуличного освітлення. 

Шикеринець І.С. наголосив, що таких вимог до проєктно-кошторисної 
документації не передбачено. Спеціалісти виконкому міської ради можуть 
підготувати більш розширену та деталізовану інформацію на наступне засідання 
виконкому. 

В обговоренні питання взяли участь Острянський В.В., Бартошак В.А., 
Чайка Т.Г., Зергані М.І., Кочур Л.В., Румянцев О.В. 

 
 
 
 
 

Заступник міського голови                                                                  
з питань діяльності виконкому                                                І.С.Шикеринець  
     
  
Секретар виконкому міської ради       Л.В.Кочур 
 
 
Протокол вела 
Головний спеціаліст 
загального відділу та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради                          Ю.В.Бульда 


