
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

25.01.2021                            № 2 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Алекперов  

Бачиш 

Божко  

Бондаренко 

Вірченко 

Войпанюк 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Козін 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Лук’яненко 

Лущик 

Мельниченко 

Оникій 

Оніщенко 

Пазюк 

Пазюк  

Самбур  

Семененко 

Б.Р. 

Г.О.     (з дев’ятого питання) 

А.М.  

В.В. 

Ю.О. 

В.К. 

В.М.   (з третього питання) 

В.М. 

Л.С. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

А.О.   (з третього питання) 

І.І. 

О.А. 

М.М. 

М.В.   (з другого питання) 

С.В. 

Р.І. 

В.М.   (з третього питання) 

М.В. 

С.П. 

О.В.  

Н.Ю. 

С.Г. 

О.М. 

Ю.М. 



Скорик 

Шурхал  

Щегельський  

                

В.І. 

В.В. 

О.І. 

Присутні:  кореспондент газети „Пирятинські вісті“ Волик Л., кореспондент  

                    газети „Пирятинські вісті“ Колінько О., редактор газети „Свіжий  

                    Апельсин“ Кирпиченко В.Є. 

 

 Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконкому міської ради 

та розглянути  9 питань порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

           1.  Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської 

ради в 2020 році.  

 

 2. Про присвоєння адреси будівлі амбулаторії по вул.Центральна  в 

с.Березова Рудка Лубенського району Полтавської області. 

 

 3. Про присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Ростопіри Н.І. по 

вул.Фестивальна в с.Калинів Міст Лубенського району Полтавської області. 

 

 4. Про присвоєння адреси земельній ділянці для облаштування 

артезіанської свердловини по вул.Приудайський узвіз в м.Пирятин. 

 

 5. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 

17.05.2019 № 192. 

 

 6. Про штатну чисельність закладів культури. 

 

 7. Про роботу опікунської ради при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради за 2020 рік. 

 

          8. Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому        

комітеті Пирятинської міської  ради. 

 

9. Про роботу Пирятинського центру соціальних служб. 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ:  

Кудрявцева О.О. головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про роботу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті міської ради в 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 23 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси будівлі амбулаторії по вул.Центральна  в с.Березова Рудка 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

До засідання приєднався Крицький М.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“  – 0 особи  

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності Пирятинської міської ради Нічик С.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 24 додається). 

 



3. СЛУХАЛИ:  

Нічик С.В., спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси  земельній ділянці гр.Ростопіри Н.І. по вул.Фестивальна в 

с.Калинів Міст Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 
 

До зали засідань з’явилися Голуб В.М., Козін А.О., Лущик В.М. 
 

 ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

            „утримались“ – 0 осіб 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності Пирятинської міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення  № 25 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Нічик С.В., спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради, яка проінформувала про 

присвоєння адреси земельній ділянці для облаштування артезіанської 

свердловини по вул.Приудайський узвіз в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

   „проти“ – 0 осіб; 

   „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію спеціаліста 2-ої категорії відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства управління інженерно-



транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності Пирятинської міської ради Нічик С.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 26 додається).   

 

5. СЛУХАЛИ: 

              Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка проінформувала про скасування 

рішення виконавчого комітету міської ради від 17.05.2019 № 192. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:            „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради Нестерець Т.Д. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 27 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Гуленко О.І., начальника відділу культури і туризму міської ради, яка 

проінформувала про штатну чисельність закладів культури. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В.  наголосив, що штатні розписи, після напрацювання єдиного 

підходу до формування, будуть переглядатися як по закладах культури, так і по 

дошкільних закладах освіти. Наразі спостерігається картина, коли у різних 

населених пунктах при приблизно однаковій кількості жителів, відвідувачів 

закладів, сформовано різну штатну чисельність. Також запропонував прийняти 

рішення з розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію    начальника відділу культури і туризму міської ради 

Гуленко О.І. узяти до відома.  



 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 28 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про роботу опікунської 

ради при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради  Яременко О.О. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 29 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я виконкому міської ради, яка  представила для затвердження Положення 

про опікунську раду при виконавчому  комітеті Пирятинської міської  ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (30 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради  Яременко О.О. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 30 додається). 

 

До засідання приєдналася Бачиш Г.О. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., директора Пирятинського центру соціальних служб, яка  

проінформувала про роботу Пирятинського центру соціальних служб. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяв участь Пазюк С.Г. 

У результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (31 осіб); 

                      „проти“ – 0 осіб; 

                      „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського центру соціальних служб 

Кабушки Ю.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 31 додається). 

 

 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  

 

 

Секретар виконавчого комітету 

міської ради                                     І.І.Козін 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та 

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 

 


