
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

ПРОТОКОЛ  
позачергове засідання виконавчого комітету  

 
23.09.2020                            № 26 
 

На  засіданні головував міський голова Рябоконь Олексій Петрович  
 

Присутні члени виконавчого комітету: 
  
Бабак 
Бартошак 
Бугайов  

Р.М. 
А.В. 
В.М. 

Варава 
Гудзь 
Кальницький 
Клітко 
Кочур 
Тарасовський 
Чайка  
Шикеринець     
 

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

Бугайов В.М. запропонував розглянути  питання щодо передачі майна 
Пирятинської районної ради у комунальну власність Пирятинської міської ОТГ.  

Міський голова Рябоконь О.П. запропонував розпочати засідання 
виконкому та розглянути 17 питань порядку денного.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (11 осіб); 

   „проти“ – 0 осіб; 
                           „утримались“ – 0.  
 
Порядок  денний: 
 
  1. Про проведення Всеукраїнських змагань „Першість клубу 
скандинавської  ходи LifeHappy“ в Пирятині.  
 

2. Про погодження штатних розписів опорних закладів загальної середньої 
освіти Пирятинської міської ради. 



          3. Про схвалення проєкту рішення „Про внесення змін до бюджету 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“. 
 

4. Про надання матеріальної допомоги гр.Кошкалді Л.М. на поховання. 
 

5. Про надання матеріальної допомоги гр.Опанасенко Т.В. на поховання. 
 
6. Про      підсумки        роботи    Територіального       центру     соціального  

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району за 3 роки. 
 
7. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 

02.10.2019  № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та їх 
інформаційних карток“. 

 
8. Про надання тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на 

розміщення дитячих розважальних атракціонів на території Центру дитячої та 
юнацької творчості. 

 
9.  Про     нумерацію        квартири      у      житловому       будинку       по 

вул.Київська, 68  в  м.Пирятин. 
 

10. Про     нумерацію       квартири        у        житловому      будинку    по                     
вул.Пушкіна, 19 в м.Пирятин. 

 
11. Про      нумерацію       квартири      у         житловому       будинку    по                     

пров.Водокачний, 1 в м.Пирятин. 
 
12. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Храпаля М.С. в ряді 

існуючих гаражів колишнього кооперативу по пров.Мирний 2 в м.Пирятин. 
 
13. Про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Слинька О.І. в ряді 

існуючих гаражів по вул.Полтавська в м.Пирятин. 
 
14. Про присвоєння адреси приміщенням гаражів гр.Чигрина С.В. на 

прибудинковій території житлового будинку № 11 на майдані Незалежності в 
м.Пирятин. 

 
15. Про присвоєння адреси  дачному будинку гр.Чигрина С.В. в с.Рівне 

Пирятинського району. 
 
16. Про видачу гр. Клименко Н.В. будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 
 
17. Про надання дозволу ТОВ „Укргаз Ресурс“ на розташування  

рекламних засобів в м.Пирятин. 



18. Про передачу майна Пирятинської районної ради у комунальну 
власність Пирятинської міської ОТГ. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І.,  начальника  відділу  культури та туризму міської ради, яка 
проінформувала про  проведення Всеукраїнських змагань „Першість клубу 
скандинавської  ходи LifeHappy“ в Пирятині.   

 
ВИСТУПИЛИ: 

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“ (11 осіб); 
   „проти“ – 0 осіб; 
   „утримались“ – 0 осіб.  
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Інформацію начальника  відділу  культури та туризму міської ради 

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

(рішення № 257 додається).   
 
До засідання приєднався Кальницький О.О. 
 
2. СЛУХАЛИ: 
           Романенка В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 
який проінформував про погодження штатних розписів опорних закладів 
загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бугайов В.М. 
Рябоконь О.П. запропонував прийняти рішення в цілому. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:       „за“ –„одноголосно“ (12 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 
Романенка В.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 258 додається). 

 
 



3. 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: 
 Бугайов В.М. запропонував зняти питання облаштування тротуарів  по 
вулицях Набережна і Журналістів. 

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

за основу. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ - 11 осіб; 
                       „проти“ – 1 особа (Бугайов В.М.); 
                      „утримались“ – 0. 
 
Пропозиція  Бугайова В.М.  
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ - 1 особа (Бугайов В.М.); 
                       „проти“ – 8 осіб (Бабак Р.М., Варава М.В., Гудзь В.В.,  

                               Кальницький О.О., Клітко Н.В., Кочур Л.В., Чайка Т.Г., 
                                         Шикеринець  І.С.); 
                      „утримались“ – 3 особи (Рябоконь О.П., Бартошак В.А.,    
                                        Тарасовський І.М.). 
 
В цілому: 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ - 11 осіб; 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 1 особа (Бугайов В.М.). 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальника фінансового управління міської ради Кеди С.Ю. 
узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 259 додається). 

 
4. СЛУХАЛИ: 
           Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради, яка проінформувала про надання матеріальної допомоги гр.Кошкалді Л.М. 
на поховання. 
 
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“ (12 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
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 № 260 додається). 

 
5. СЛУХАЛИ: 
           Колос А.В., головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 
ради,    яка     проінформувала про надання матеріальної допомоги 
гр.Опанасенко Т.В. на поховання. 
 
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. 
 
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 № 261 додається). 

 
6. СЛУХАЛИ: 

Зайченка С.О., директора Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району, який 
проінформував про  підсумки  роботи Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району за 3 роки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ –„одноголосно“12 осіб; 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію директора Територіального центру соціального 
обслуговування   (надання    соціальних     послуг)  Пирятинського    району 
Зайченка С.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 262 додається). 

 
7. 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 Варава М.В., Бартошак В.А. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ –„одноголосно“ (12 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг Коваль Л.П. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 
(рішення № 263 додається). 

 
8. СЛУХАЛИ: 

Комаренко В.Д., начальника відділу економічного  аналізу та розвитку 
управління економіки  виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 
тимчасового дозволу ФОП Кудряшовій Н.М. на розміщення дитячих 
розважальних атракціонів на території Центру дитячої та юнацької творчості. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Кальницький О.О. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П.  запропонував прийняти рішення в 

цілому. 
 
 
 



ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ –„одноголосно“ (12 осіб); 
                       „проти“ – 0 осіб; 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 1. Інформацію начальник 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 № 264 додається). 

 
9. 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.Київська, 68  в  м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.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. 
 
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 № 265 додається). 

 
10. 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.Пушкіна, 19  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. 
 
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 № 266 додається). 

 
11. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про     нумерацію        квартири      у      житловому       будинку       
по пров.Водокачний, 1  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“ (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 № 267 додається). 

 
12. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Храпаля М.С. в 
ряді існуючих гаражів колишнього кооперативу по пров.Мирний, 2 в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Клітко Н.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. 
 
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 № 268 додається). 

 
13. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про присвоєння адреси приміщенню гаража гр.Слинька О.І. в 
ряді існуючих гаражів по вул. Полтавська в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Бабак Р.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. 
 
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 № 269 додається). 

 
14. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про присвоєння адреси приміщенням гаражів гр.Чигрина С.В. 
на прибудинковій території житлового будинку №11 на майдані Незалежності 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“ (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 № 270 додається). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про присвоєння адреси дачному будинку гр.Чигрина С.В. в 
с.Рівне Пирятинського району. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Кочур Л.В. 
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 № 271 додається). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про видачу гр.Клименко Н.В. будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Гудзь В.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. 
 
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 № 272 додається). 

 
17. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування,   архітектури та  
житлово-комунального господарства виконкому міської ради, яка 
проінформувала  про надання дозволу ТОВ „Укргаз Ресурс“ на розташування 
рекламних засобів в м.Пирятин. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Рябоконь О.П. запитав: чи потрібно проводити конкурс? 
 Зергані М.І. відповіла, що не потрібно. 

В обговоренні питання взяли участь Варава М.В., Бугайов В.М. 
У підсумку обговорення Рябоконь О.П. інформував членів виконкому про 

проведену   роботу  щодо реалізації договору на постачання природного газу 
ТОВ „Благогаз Збут“. Міська рада зверталася до Полтавського обласного 
територіального відділення Антимонопольного комітету,  АТ „Укртрансгаз“, 
ТОВ „Оператор ГТС України“ та   Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг комітету України з 
метою вирішення цього питання. 

На сьогодні стоїть під загрозою діяльність закладів міської ради (заклади 
дошкільної та позашкільної освіти, заклади культури) та можливий зрив  
початку опалювального періоду 2020-2021 років, що має велике соціальне 
значення. Тому, зважаючи на нагальність і важливість для Пирятинської ОТГ 
порушеного питання, міською радою прийнято рішення звернутися до 
Народного депутата України Кулініча О.І. та  голови Полтавської 
облдержадміністрації   Синєгубова  О.В.  за допомогою  у  дотриманні  та 
відновленні газопостачання в закладах освіти міської ради. 

Запропонував прийняти рішення в цілому. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:      „за“ – 0 осіб; 
                       „проти“ – „одноголосно“ (12 осіб); 
                      „утримались“ – 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 
 Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та  житлово-
комунального господарства виконкому міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  



18. СЛУХАЛИ: 
Рябоконя О.П., який проінформував про ситуацію, яка склалася з  

передачею майна Пирятинської районної ради у комунальну власність 
Пирятинської міської ОТГ. Рішенням позачерговій сесії від 11 вересня 2020 року 
створена робоча група, яка  працює над механізмом приймання-передачі майна 
спільної власності територіальних громад Пирятинського району у власність 
Пирятинської міської ОТГ,   вивчає фінансовий стан комунального підприємства 
„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“ та проблемні 
питання медичної установи.  

Найболючішим  та гострим питанням є засновництво первинної та 
вторинної ланки. Необхідно вивчити  правове поле, в якому доцільно діяти, аби 
сформувати цілісні підходи передачі комунального майна. 

За результатами роботи робочої групи буде  напрацьовано дорожню карту 
по передачі майна спільної власності територіальних громад району. Розроблено 
алгоритм передачі майна КП „Пирятинська ЦРЛ“ та функціонування 
підприємства в умовах перехідного періоду – до кінця бюджетного року. 

Бартошак  В.А. запитав: як можна прийняти установи без аудиту? Треба 
чітко розуміти  алгоритм дій, відповідальність і т.д. 

Клітко Н.В. погодилася з Бартошаком В.А. і зазначила, що треба приймати 
і первинку і вторинку обов’язково. 

Кальницький О.О. теж підтримав пропозицію щодо аудиту. 
Бугайов В.М. сказав, що треба розділяти питання первинної та вторинної 

медицини. 
Члени виконкому дійшли до спільного висновку – вимагати від 

керівництва двох медичних закладів повного фінансового незалежного аудиту. 
В обговоренні взяли участь Гудзь В.В., Шикеринець І.С. 
 
 
 

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 


