
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

позачергового засідання виконавчого комітету  

30.12.2020                            № 34 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Алекперов Б.Р. 

Божко А.М. 

Бондаренко В.В. 

Вірченко Ю.О. 

Войпанюк В.К. 

Голуб В.М. 

Грицай В.М. 

Дронишинець Л.С. 

Дудник С.В. 

Зайченко С.О. 

Захарченко Н.В. 

Коваленко Т.В. 

Козін І.І. 

Колінчук В.В. 

Котенко О.А. 

Котяй М.М. 

Крючкова С.В. 

Кучерявий А.А. 

Лук’яненко Р.І. 

Мельниченко М.В. 

Оніщенко О.В. (з другого питання) 

Пазюк Н.Ю. 

Самбур О.М. 

Семененко Ю.М. 

Сімонов А.В. 

Скорик В.І. 

Шурхал В.В. 

Щегельський О.І. 

 

 

Присутні: директори  шкіл Пирятинської міської територіальної громади,     

                    учасники АТО 



 

Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконкому та 

розглянути  14 питань порядку денного. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (28 осіб); 

  „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0.  

Порядок  денний: 

 

1. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція та облаштування 

громадського простору вшанування захисників територіальної цілісності 

України в місті Пирятин“. 

 

2. Про затвердження робочого проєкту „Капітальний ремонт та 

впровадження енергоефективних технологій в будівлі Центру дитячої та 

юнацької творчості за адресою: вул.Пушкіна, 33 в м.Пирятин, Полтавської 

області“. 

 

3. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція ЗДО „Пролісок“ за 

адресою: вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин Полтавської області“. 

 

4. Про присвоєння адреси земельній ділянці, на якій розташована 

тимчасова споруда ФОП Свічки С.П. по вул.Європейська, 1 в м.Пирятин.   

 

5. Про оформлення та видачу ФОП Свічці С.П. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди по вул.Європейська, 1Б в м.Пирятин. 

 

          6. Про введення додаткових посад у штатний розпис Пирятинського ліцею. 

 

    7. Про погодження штатних розписів опорних закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради. 

 

8. Про штатну чисельність закладів освіти. 

 

          9. Про зміни до рішення виконкому міської ради від 09.12.2020 № 342. 

 

10. Про опікунську раду при виконавчому комітеті Пирятинської міської 

ради. 

 

11. Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.11.2018 № 360. 

 

12. Про передачу в оренду Пирятинській районній державній адміністрації 

частини приміщення адмінбудинку. 

 

13. Про   внесення   змін до рішення виконкому міської ради від 27.12.2018 

№ 426. 



 

14. Про затвердження штатного розпису Пирятинського центру соціальних 

служб. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

міської ради, яка інформувала про робочий проєкт „Реконструкція та 

облаштування громадського простору вшанування захисників територіальної 

цілісності України в місті Пирятин“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пазюк С.Г. звернув  увагу присутніх на те, що сам пам’ятний знак  доволі 

невеликий, і на його думку, на величезній площі втрачається  його значущість як 

головного елементу експозиції. Тому  він  має бути більш монументальним. 

 Сімонов А.В.  зауважив, що вигляд самого пам’ятного  знаку – питання 

дискусійне, як і місце його розташування. Адже за проєктом передбачено 

висадження  іменних дерев  під кронами вже існуючих дубів, що ростуть поруч у 

сквері, тобто  -  в тіні цих дерев. Вартість головних елементів, а це – сам знак та 

дерева, становить орієнтовано 400 тис.грн., а решта суми – мощення тротуарної 

плитки. Для Пирятинської громади  наразі не є пріоритетним вкладання 

мільйонів гривень бюджетних коштів у тротуарну плитку, так як вартість всього 

проєкту -  3 068 730 грн. 

Крім того,  на зустрічі з ветеранами АТО повторно  обговорювався  проєкт, 

і у присутніх теж виникли зауваження до нього. Тому запропонував  відправити  

проєкт на термінове доопрацювання, але не затягувати роботу над ним, адже 

обговорення щодо  встановлення пам’ятника захисникам  триває понад  чотири 

роки. 

Зайченко С.О. запитав: яка вартість пам’ятного знаку? 

Зергані М.І. відповіла, що вартість знаку становить 375 тис.грн., 

включаючи і  дерева, і лавки. 

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував направити рішення на 

доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу  містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 

 2. Направити проєкт рішення виконавчого комітету міської ради з даного 

питання на доопрацювання. 

 



До засідання приєднався Оніщенко О.В. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

міської ради, яка представила для затвердження робочий проєкт „Капітальний 

ремонт та впровадження енергоефективних технологій в будівлі Центру дитячої 

та юнацької творчості за адресою: вул.Пушкіна, 33 в м.Пирятин, Полтавської 

області“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В. зазначив, що варто змінити підходи до реконструкцій 

будівель комунальної власності на території громади: замість того, щоб братися 

за п’ять  об’єктів одночасно й виконувати лише частину необхідних ремонтних 

робіт,  то краще відразу комплексно підходити  до кожного об’єкта і робити, як 

то кажуть „під ключ“. 

Войпанюк В.К. запитав щодо утеплення будівлі. 

Зергані М.І. відповіла, що цим проєктом  утеплення перекриття не 

передбачено. 

Члени виконкому міської ради рекомендували запланувати поточні 

видатки на утеплення даху цієї будівлі. 

В    обговоренні питання взяли участь Пазюк С.Г., Котенко О.А., 

Алекперов Б.Р. 

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

цілому.   

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (29 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу  містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 397 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

міської ради, яка проінформувала про  робочий проєкт „Реконструкція ЗДО 

„Пролісок“ за адресою: вул.Січових Стрільців, 77 в м.Пирятин Полтавської 

області“. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В.  зазначив, що  цей проєкт -  спадок попередньої команди  і 

його вартість не дасть можливості реалізувати усе заплановане впродовж 

наступного року. Тому є необхідність  його детального вивчення  та 

доопрацювання. Також запросив членів виконкому міської ради долучитися до 

перевірки ЗДО „Пролісок“  для  прийняття  в подальшому виваженого рішення. 

Войпанюк В.К.  звернув увагу присутніх на те, що проєкт орзроблявся без  

технічної експертизи основної будівлі  закладу, до якої планується добудувати 

нове приміщення. 

В обговоренні питання взяли участь Коваленко О.А., Зайченко С.О.  

У підсумку обговорення Сімонов А.В. запропонував направити рішення на 

доопрацювання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (29 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу  містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Зергані М.І. узяти до відома. 

2. Направити проєкт рішення виконавчого комітету міської ради  з даного 

питання на доопрацювання. 

 

Сімонов А.В. залишив засідання виконавчого комітету міської ради у 

звязку  з терміновим відрядженням у м.Лубни з метою взяття участі у 

засіданні сесії Лубенської районної ради; продовжив засідання секретар ради 

Пазюк С.Г. 

 

Також залишили засідання виконкому Коваленко Т.В., Мельниченко М.В., 

Колінчук В.В. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

міської ради, яка проінформувала про присвоєння адреси земельній ділянці, на 

якій розташована тимчасова споруда ФОП Свічки С.П. по вул.Європейська, 1 в 

м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Котенко О.А., Кучерявий А.А.  

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому.   

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (25 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника відділу  містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 398 додається).   

 

До засідання виконкому приєдналися  Коваленко Т.В., Мельниченко М.В., 

Колінчук В.В. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності 

міської ради, яка інформувала про оформлення та видачу ФОП Свічці С.П. 

паспорта прив’язки тимчасової споруди по вул.Європейська, 1Б в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому.  

  

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника відділу  містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Зергані М.І. узяти до відома.  

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 399 додається).   

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

           Романенко В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який  проінформував про введення додаткових посад у штатний розпис 

Пирятинського ліцею. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяла участь Коваленко Т.В 

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 



 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Романенко В.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 400 додається). 

 

7.    СЛУХАЛИ: 

          Романенко 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 Коваленко Т.В., Алекперов Б.Р., 

Пазюк Н.Ю., Василенко М.В., Пономаренко Л.В., Божко А.М., Шурхал  В.В. 

У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

Засідання залишила Коваленко Т.В. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Романенко В.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 401 додається). 

 

До засідання приєдналася  Коваленко Т.В., а залишили – Котяй М.М., 

Шурхал В.В., Войпанюк В.К. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Романенко В.В., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

який  проінформував про штатну чисельність закладів освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання взяли участь Коваленко Т.В., Войпанюк В.К., 

Мельниченко М.В., Пазюк Н.Ю., Скорик В.І., Колінчук В.В. 

 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради 

Романенко В.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 402 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала   про   зміни до рішення виконкому міської ради від 09.12.2020 

№ 342. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні питання   взяли    участь Коваленко Т.В., Пазюк Н.Ю, 

Грицай В.М., Мельниченко М.В., Оніщенко О.В. 

 У підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „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 № 403 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка  проінформувала про опікунську раду при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „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 № 404 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка  проінформувала про скасування 

рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2018 № 360. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „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 № 405 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Савченка В.В, головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, 

який  проінформував про передачу в оренду Пирятинській районній державній 

адміністрації частини приміщення адмінбудинку. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           У обговоренні взяли участь Божко А.М., Мельниченко М.В. 

 В результаті обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради 

Савченка В.В. узяти до відома.  

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 406 додається). 

 

 

 



13. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

27.12.2018 № 426. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського центру соціальних служб 

Кабушку Ю.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 407 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала про затвердження штатного розпису Пирятинського центру 

соціальних служб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (24 особи); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію директора Пирятинського центру соціальних служб  

Кабушку Ю.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 408 додається). 

 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  

      

 

Секретар виконкому 

міської ради                                     І.І.Козін 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та 

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 


