
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
чергове засідання виконавчого комітету  

 
26.08.2020                            № 23 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак  

Р.М. 
В.А. (починаючи з 13 го питання) 

Варава 
Гудзь 
Крагель 
Клітко 
Кочур 
Тарасовський 
Чайка  
Чепур 
Шикеринець       
 

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

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 14 питань порядку денного.  
 
Порядок  денний: 
 

1. Про погодження місця розташування тимчасової споруди ПрАТ 
„Пирятинське АТП 15343“ по вул.Європейська,152 в м.Пирятин. 

 
2. Про надання матеріальної допомоги  гр. Федоровій К.П. на поховання. 
 
3. Про надання матеріальної допомоги  гр. Набоці С.О. на поховання. 
 
4. Про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги багатодітним сімʼям, які виховують 5 та більше неповнолітніх дітей, 
для вирішення соціально-побутових проблем (придбання будівельних 
матеріалів). 



 
5. 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). 

 
6. Про видачу дубліката свідоцтва про право спільної сумісної власності. 
 
7. Про безоплатну передачу квартири № 45 за адресою вул. Полтавська,5 в 

м. Пирятин у  власність громадянина Клименка А.В. 
 
8. Про   внесення   змін  до рішення виконкому міської ради від 09.07.2020 

№ 177  „Про взяття гр.Алехна Д.В. на квартирний облік при виконкомі міської 
ради“. 

 
9. Про погодження ФОП Редько Т.К. проведення благоустрою прилеглої 

до зупинкового комплексу-тимчасової споруди території по вул.Соборна, 44А в 
м.Пирятин. 

 
10. Про надання дозволу ТОВ „Вікторія“ на підключення магазину 

„Універсал“ по  вул.Соборна, 13 в м.Пирятин до централізованої мережі 
водовідведення. 

 
11. Про впорядкування адреси земельній ділянці по вул.Південна в 

м.Пирятин. 
 
12. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 
 
13. Про надання дозволу ТОВ „АТБ-Маркет“ на розташування  рекламного 

засобу на фасаді будівлі магазину  по вул.Сумська, 1А в м.Пирятин. 
 
14. Про надання дозволу ТОВ „Тімак Агро Україна“ на розташування  

рекламного засобу по вул.Сумська в м.Пирятин. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження    місця   розташування   тимчасової  споруди ПрАТ „Пирятинське 
АТП 15343“ по вул.Європейська,152 в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

Рябоконь О.П. запитав: які є пропозиції? 
Варава М.В. запропонував  спочатку врегулювати  земельне питання, а 

потім  вже підприємству звернутися із заявою про  погодження    місця   
розташування   тимчасової  споруди. 



В обговоренні взяли участь Крагель В.В., Чайка Т.Г. 
Рябоконь О.П. зазначив, що при будівництві  ТС повинні дотримуватися 

вимоги до центральної частини міста в межах „червоних ліній“.  Вніс пропозицію 
повернутися до розгляду цього питання  після надання  інформації  по землі 
Стадником Є.В., начальником відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради. 

 
2. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В.,  головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про  надання матеріальної допомоги  гр. Федоровій 
К.П. на поховання.   
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 233 додається).  
 
 3. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В.,  головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про  надання матеріальної допомоги  гр. Набоці С.О. 
на поховання. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

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



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 234 додається).  
 
4. СЛУХАЛИ: 

Колос А.В.,  головного спеціаліста з соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про  комісію з розгляду питань щодо надання 
одноразової матеріальної допомоги багатодітним сімʼям, які виховують 5 та 
більше неповнолітніх дітей, для вирішення соціально-побутових проблем 
(придбання будівельних матеріалів). 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.М., Крагель В.В., Гудзь В.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 осіб.  

 
ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію головного спеціаліста з соціальних питань виконкому 
міської ради Колос А.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 235 додається).  
 
5. СЛУХАЛИ: 

Коваль Л.П., керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг, 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“. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Кочур Л.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 керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг Коваль Л.П. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 236 додається).  

 
6. СЛУХАЛИ: 

Савченко В.В.,  головного спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради, який проінформував про видачу дубліката 
свідоцтва про право спільної сумісної власності 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Бабак Р.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 головного спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради Савченка В.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 237 додається).  

 
7. СЛУХАЛИ: 

Савченко В.В.,  головного спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради, який проінформував про безоплатну 
передачу квартири № 45 за адресою вул. Полтавська,5 в м. Пирятин у  власність 
громадянина Клименка А.В. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В   обговоренні  питання взяли участь Чайка Т.Г., Тарасовський І.М., 
Чепур О.О. 

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 головного спеціаліста відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради Савченка В.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 238 додається).  

 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
внесення змін до рішення виконкому міської ради від 09.07.2020 № 177  „Про 
взяття гр.Алехна Д.В. на квартирний облік при виконкомі міської ради“. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О.,  Крагель В.В.  
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 № 239 додається). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
погодження ФОП Редько Т.К. проведення благоустрою прилеглої до 
зупинкового комплексу-тимчасової споруди території по вул.Соборна, 44А в 
м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Чепур О.О., Гудзь В.В. 
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 № 240 додається). 
 



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

комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу ТОВ „Вікторія“ на підключення магазину „Універсал“ по  
вул.Соборна, 13 в м.Пирятин до централізованої мережі водовідведення. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Шикеринець І.С., Клітко Н.В.  
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 № 241 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
впорядкування адреси земельній ділянці по вул.Південна в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Крагель В.В., Чепур О.О. 
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 № 242 додається). 

 
 
 



12. 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 Клітко Н.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. 
 
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 № 243 додається). 
 
13. 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  рекламного засобу на 
фасаді будівлі магазину  по вул.Сумська, 1А в м.Пирятин. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.В., Крагель В.В. 
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 № 244 додається). 

 
До засідання приєднався Бартошак В.А.  
 



Рябоконь О.П. запропонував повернутися до розгляду першого питання та 
надав слово Стаднику Є.В. 

 
14 СЛУХАЛИ: 

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради, який сказав, що рішенням сімдесят третьої сесії сьомого 
скликання     міської      ради     від 19 серпня 2020 року № 382 надано дозвіл 
ПАТ „Пирятинське автотранспортне підприємство 15343“ на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), розташованої за адресою: 
вул.Європейська, 152, м.Пирятин Полтавської області“. На території 
підприємства  розташовані об’єкти, які не надають транспортні послуги. У 
зв’язку зі зміною  податкового законодавства пропоную не надавати дозвіл на 
розташування ТС. 

Соловйов Р.Ю. підтвердив, що відмова є аргументованою в межах чинного 
законодавства. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Гудзь В.В., Клітко Н.В. 
Рябоконь О.П. запропонував направити офіційний запит до підприємства  

щодо надання цільового призначення ТС і яким чином вона поєднана з наданням 
транспортних послуг. Після отримання такої інформації варто і розглядати 
питання по ТС. 

 
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. Зобов’язати начальника відділу із земельних та екологічних питань 
виконкому міської ради Стадника Є.В., начальника відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства виконкому міської ради 
Зергані М.І. та начальника  юридичного відділу виконкому міської ради 
Соловйова  Р.Ю. підготувати запит на підприємство  щодо цільового 
призначення ТС і яким чином вона поєднана з наданням транспортних послуг. 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради, яка проінформувала про 
надання дозволу ТОВ „Тімак Агро Україна“ на розташування  рекламного засобу 
по вул.Сумська в м.Пирятин. 

 
 
 



ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П. оголосив про конфлікт інтересів та не брав участі у 
голосуванні. 

В обговоренні питання взяли участь Чайка Т.Г., Крагель В.В., Клітко Н.В.  
Шикеринець І.С. запропонував прийняти рішення  в цілому. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“  – 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 № 245 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 
 


