
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергове засідання виконавчого комітету  

 
20.08.2020                            № 22 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бєлов 
Бугайов  

Р.М. 
А.В. 
М.Д. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький 
Кочур 
Маслак 
Снаговський 
Тарасовський 
Чайка  
Чепур 
Шикеринець       
 

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

Присутні: громадяни: Алечка-Самойлік А.М. та Самойлік О.В. 
 

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 6 питань порядку денного.  

Бугайов В.М.  запитав: чи розглядалося питання  руху велосипедистів по 
центральній вулиці міста? 

Зергані М.І. відповіла, що це питання розглядалося на комісії з безпеки 
дорожнього руху при виконкомі міської ради. 
 Рябоконь О.П. зазначив, що можна розпочати розмітну доріжку від 
переїзду по вулиці Соборна до перехрестя Соборна-Визволення. Питання 
велосипедних доріжок є актуальним і потребує детального вивчення. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (15 осіб); 
   „проти“ – 0 осіб; 

                           „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
  1. Про продовження договору оренди.   
 
          2. Про     затвердження     робочого  проєкту „Будівництво майданчика для  
скейтбордінга по вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин Полтавської області“. 
 

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

4. Про погодження ФОП Алечці С.О. проведення благоустрою прилеглої 
до зупинкового комплексу-тимчасової споруди території по вул.Європейська, 
150А в м.Пирятин. 

 
5. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Острів, 3 в 

м.Пирятин. 
 
6. Про видачу гр. Комаренко О.М. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво гаража № 11 по вул.Полтавська, 5 в 
м.Пирятин. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О.,  начальника  відділу  управління комунальною власністю 
виконкому міської ради, яка проінформувала про  продовження договору 
оренди.   

 
ВИСТУПИЛИ: 

Бугайов В.М. запитав: хто буде робити звіт про оцінку майна? 
Кошова Є.О. відповіла, що  Звіт про незалежну оцінку об’єкта нерухомого 

майна  буде проводити  орендар. 
Рябоконь О.П. запитав щодо визначення методології розрахунку оренди 

майна. 
Кошова Є.О. зазначила, що по діючих договорах оренда майна 

розраховується на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати 
за оренду майна комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 527. 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С.,  Кочур Л.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 14 осіб; 
            „проти“ – 0 осіб; 
            „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.) 

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 № 227 додається).   
 
2. СЛУХАЛИ: 
           Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
затвердження     робочого  проєкту „Будівництво майданчика для скейтбордінга 
по вул.Визволення, 2Б в м.Пирятин Полтавської області“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ –„одноголосно“ (15 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 № 228 додається). 
 
3. 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 Є.М., начальник відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 
управління економіки виконкому міської ради, який поінформував присутніх 
про те, що обласною радою вже 5 рік поспіль оголошується конкурс проектів 
розвитку територіальних громад Полтавської області. Кожного року обирається 
пріоритетний напрямок. Минулого року  були також визначені напрямки, і 
міською радою з метою забезпечення безпеки руху пирятинців центральними 
вулицями міста було подано проєкт „Інтелектуальні системи вуличного 



освітлення SMATR-SITI в Пирятині“. 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. Затвердження робочого 
проєкту „Технічне переоснащення вуличного освітлення по вул.Європейська та 
вул.Соборна в м.Пирятин Полтавської області“ є останньою стадією перед його 
реалізацією. 
 Рябоконь О.П. додав, що головною метою подачі саме цього проєкту  є 
встановлення програмно-апаратного комплексу диспетчера, що дасть 
можливість працівникам КП „Каштан“ більш якісно обслуговувати мережі 
вуличного освітлення громади. 
 Крагель Є.М. сказав, що відповідно до проєкту заплановано провести 
заміну опор по вул.Соборна, яким вже 49 років, на нові восьмигранні опори 
вуличного освітлення; демонтаж існуючих світильників на вул. Соборна та 
Європейська на нові сучасні світильники фірми „SCHREDER“. Після об’єднання 
громади, виникне питання якісного обслуговування всієї мережі освітлення  
комунальним підприємством. Впровадження цього проєкта  забезпечить 
приєднання електричних мереж з усіх населених пунктів, що вподальшому  
полегшить роботу підприємства в обслуговуванні електричної мережі в цілому. 
 Бугайов В.М. не погодився  із затвердженням цього проєкту, мотивуючи 
тим, що відсутні  техніко-економічні показники. 

В обговоренні питання взяли участь Маслак В.О., Варава М.В.,  та 
Бартошак В.А. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 14 осіб; 
                      „проти“ –1 особа (Бугайов В.М.); 
                     „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 № 229 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 

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



ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П. сказав, що для створення комфортних умов для наших 
громадян та підтримки підприємців продовжується реалізація проєктів-
переможців конкурсного відбору по облаштуванню зупинкових комплексів-
тимчасових споруд у  місті. По вул.Європейська, 150А в м.Пирятин також є 
переможець – ФОП Алечка С.О., яка планує провести  підготовчі роботи по 
встановленню зупинкового комплексу. Запитав у Алечки-Самойлік А.М., 
представника переможця,  щодо освітлення об’єкта.  

Алечка-Самойлік А.М. відповіла, що планується освітлення  всієї 
площадки, а саме встановлення – LED-ліхтарів із окремою опорою. 
  В обговоренні питання взяли участь Бартошак В.А., Снаговський О.О., 
Чепур О.О. 

У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 
цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ –„одноголосно“ (15 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 № 230 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.Острів, 3 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.В. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 15 осіб „одноголосно“; 

            „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 № 231 додається). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
видачу гр. Комаренко О.М. містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки на будівництво гаража № 11 по вул.Полтавська, 5 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“ (15 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 № 232 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 
 


