
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

10.02.2021                            № 4 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

  

Алекперов  

Бачиш 

Божко  

Бондаренко 

Войпанюк 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Мельниченко 

Оніщенко 

Пазюк 

Пазюк  

Самбур  

Семененко 

Скорик  

Шурхал 

Щегельський   

                

Б.Р. 

Г.О. 

А.М.  

В.В. 

В.К.  (з другого питання) 

В.М. 

В.М. 

Л.С. (з першого питання) 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

І.І. 

В.В. 

О.А. 

М.В. 

М.В. 

С.В. 

М.В. 

О.В.  

Н.Ю. (з першого питання) 

С.Г. 

О.М. 

Ю.М. 

В.І. 

В.В. 

О.І. 



Присутні: економіст комунального підприємства „Пирятинські             

                  госпрозрахункові очисні споруди“ Гавриленко Н.В.,  фахівець із  

                  публічних     закупівель комунального підприємства „Каштан“  

                 Горбенко К.М., кореспондент газети „Пирятинські вісті“ Волик Л.М.,      

                 кореспондент газети „Свіжий      Апельсин“ Кирпиченко В.Є. 

 

 До членів виконкому міської ради звернулася начальник відділу 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства управління 

інженерно - транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Зергані Марина Ігорівна щодо внесення 

питання „Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати в будівництві 

на 2021 рік“ у перелік питань порядку денного. 

Сімонов А.В. запропонував проголосувати за внесення даного питання у 

порядок денний. 

 

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

  „проти“ – 0 осіб; 

                          „утримались“ – 0.  

 

Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконкому міської ради та 

розглянути  23 питання порядку денного.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про надання матеріальної допомоги гр. Запарі В.П. на поховання. 

   

2. Про доцільність поселення гр. Котьол Парасковії Мусіївни до відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Пирятинської міської ради. 

  

3. Про схвалення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік.    

  

4. Про  затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів у територіальній громаді. 

  

5. Про визначення територій обслуговування та закріплення їх за 

закладами загальної середньої освіти Пирятинської міської ради. 

  

6. Про визначення терміну приймання закладами загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради заяв про зарахування дітей до перших класів у 

2021 році. 

  



7. Про схвалення Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році. 

 

8. Про надання дозволу на укладення договору дарування майна на ім’я 

дитини. 

  

9. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради від 15 січня 2021 року № 18. 

  

10. Про розподіл коштів розпорядникам нижчого рівня. 

 

11. Про схвалення Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

  

12. Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств Пирятинської міської 

ради. 

  

13. Про виконання інвестиційної програми Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд на 2020 рік. 

  

13. Про  затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку в сільських населених пунктах Пирятинської міської територіальної 

громади. 

 

14. Про схвалення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

15. Про  затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку в сільських населених пунктах Пирятинської міської територіальної 

громади. 

  

16. Про  взяття  гр.Шафороста А.В. на квартирний облік в с.Березова Рудка 

Лубенського району Полтавської області. 

  

17. Про присвоєння окремих адрес нежитловим будівлям, розташованим у 

комплексі по вул.Веселкова, 84 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської 

області. 

  

18. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

  

19. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води. 

  



20. Про заходи  щодо  збереження  від пошкоджень  кабельних ліній  

зв’язку Центру технічного обслуговування і експлуатації (ЦТОЕ) № 6 ТОВ 

„Атраком“ на території Пирятинської міської територіальної громади. 

 

21. Про відмову ФОП Атавіну Д.В. у продовженні терміну дії дозволу на 

розміщення рекламного засобу біля перехрестя вулиць Європейська та Соборна 

в м.Пирятин. 

  

22. Про схвалення Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

  

23. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати в будівництві 

на 2021 рік. 

 

Долучилися    до   засідання виконавчого комітету міської ради 

Дорошинець Л.С. та Пазюк Н.Ю. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

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

здоров’я виконкому міської ради, яка інформувала про надання матеріальної 

допомоги гр. Запарі В.П. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти розглянуте рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 34 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про доцільність поселення 

гр. Котьол Парасковії Мусіївни до відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинської міської ради.   

 

Долучився до засідання виконавчого комітету міської ради Войпанюк В.К 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 35 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка доповіла про зміни до Комплексної 

програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 

рік.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 36 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

який інформував про Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів у територіальній громаді.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

 



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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

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 № 37 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

який проінформував про визначення територій обслуговування та закріплення їх 

за закладами загальної середньої освіти Пирятинської міської ради.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

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 № 38 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

який доповів про визначення терміну приймання закладами загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради заяв про зарахування дітей до перших класів у 

2021 році.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Скорик В.І. запитав: як будуть зараховуватися діти до перших класів, які 

влітку змінюють місце проживання? 

Романенко В.В. відповів, що відповідно до чинного законодавства України 

нікому не може бути відмовлено у здобутті освіти. 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

 



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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

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 № 39 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

який доповів про Програму оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Войпанюк В.К. запитав: чи передбачає Програма карантинні обмеження та, 

чи було погоджено з Департаментом охорони здоров’я дану програму? 

Романенко В.В. повідомив, що оздоровлення дітей заплановано за рахунок 

співфінансування з обласного бюджету кошти вже виділено. Тому Програма 

оздоровлення дітей на 2021 рік погоджена на обласному рівні. Додав, що, у разі 

введення на території області карантинних обмежень, які не дозволятимуть 

оздоровитися дітям, то відповідно будуть внесені зміни до Програми 

оздоровлення. 

Сімонов А.В. зауважив, що за умови введення обмежень, закладені кошти 

бюджету міської територіальної громади на оздоровлення буде перенаправлено 

на інші заходи, які потребуватимуть дофінансування, а кошти обласного 

бюджету – будуть повернуті. 

Коваленко Т.В. додала, що у Програмі оздоровлення дітей функціонування 

пришкільних таборів не передбачено, з метою дотримання 

протиепідеміологічних вимог. 

У підсумку обговорення, Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

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 № 40 додається). 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

Грицай І.І., начальника служби у справах дітей виконкому міської ради, 

яка інформувала про надання дозволу на укладення договору дарування майна 

на ім’я дитини.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника служби у справах дітей виконкому міської ради 

Грицай І.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 41 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення змін та доповнень до 

рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 15 січня 2021 року 

№ 18.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюри І.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 42 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Цюру І.О., начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, яка проінформувала про розподіл коштів 

розпорядникам нижчого рівня.   

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради Цюри І.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 43 додається). 

 

Засідання залишив Самбур О.М. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

представила для схвалення Програму культурно-мистецьких заходів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік.   

 

 ВИСТУПИЛИ: 

Шурхал В.В. запитала про відсутність свята сміху у селі Каплинці, яке 

приурочене заслуженому гумористу України Олександру Тищенку. 

Гуленко О.І. зазначила, що адаптивний карантин продовжено до 30 квітня. 

Тому заходи заплановано проводити з травня. Додала, що так як Каплинцівський 

сільський будинок культури відноситься до Культурно-громадського центру, то 

в Програмі передбачені кошти на інші заходи, які можна провести дистанційно, 

чи за менших витрат, адже відділ культури і туризму надає перевагу проведенню 

більш значущих свят. 

Оніщенко О.В. повідомив, що цього року виповнюється від народження 

заслуженого діяча культури Дмитра Омеляновича Луценка - 100 років. Крім 

цього, у двадцяте у с. Березова Рудка  відбудеться обласне пісенно-мистецьке 

свято „Осіннє золото“, то хотілося б більш масштабніше і яскравіше відзначити 

ювілейне дійство. 

Гуленко О.І. відповіла, що для проведення на високому рівні свята „Осіннє 

золото“ будуть залучати інвесторів. 

Сімонов А.В. додав, що в Програмі культурно-мистецьких заходів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік вказано мінімальні 

суми, адже для проведення заходів будуть залучати додаткові кошти місцевих 

аграріїв. Зауважив, що, на його думку, краще провести менше заходів, але на 

належному та якісному рівні. 

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

розглянутого питання в цілому. 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 44 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

         Комаренко В.Д., начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконавчого комітету міської ради, яка 

проінформувала про внесення змін до Порядку складання, затвердження та 

контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Войпанюк В.К. поцікавився: чи здійснюватиметься контроль звітності 

виконання фінансових планів щоквартально?  

Комаренко В.Д. наголосила, що контроль фінансових планів й залишається 

щоквартальним. Внесені зміни стосуються  лише терміну  річного звіту – до 28 

лютого включно. 

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконавчого комітету міської ради Комаренко В.Д. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 45 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Гавриленко Н.В., економіста комунального підприємства „Пирятинські             

госпрозрахункові очисні споруди“, яка проінформувала про виконання 

інвестиційної програми Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 

2020 рік. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію економіста комунального підприємства „Пирятинські             

госпрозрахункові очисні споруди“ Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 46 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., фахівця із публічних закупівель комунального 

підприємства „Каштан“, яка представила для схвалення зміни до Програми 

покращення благоустрою Пирятинської міської  територіальної громади на 2021 

рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. звернувся до присутніх з інформацією про напружені діалоги 

між АТ „Полтаваобленерго“ та міською радою, які точаться вже майже місяць. 

Мова йде про оплату оренди за користування стовпами підприємства для 

вуличного освітлення Пирятинської громади. Енергетики погрожують 

відключити електроживлення вулиць, у разі не сплати оренди. Але, як зазначив 

Сімонов А.В. , постійно йдуть дискусії з організацією, адже має принципову 

позицію – не плати за оренду стовпів, адже це не передбачено законом. 

Оніщенко О.В. додав, що електричні стовпи АТ„Полтаваобленерго“ 

розташовані на земельних ділянках, які є комунальною власністю громади. 

Голуб В.М. поцікавився у фахівця КП „Каштан“: чи передбачено в 

обговорюваних змінах до Програми (1 млн. 100 тис.) заміна ламп вуличного 

освітлення.  

Горбенко К.М. відповіла, що кошти на заміну ламп передбачені іншими 

заходами Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік. 

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

         



 

 ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію фахівця із публічних закупівель комунального підприємства 

„Каштан“ Горбенко К.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 47 додається). 

 

15. 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 затвердження списків громадян, які 

перебувають на квартирному обліку в сільських населених пунктах 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. поцікавився: чому раніше не вівся облік осіб, які хочуть 

покращити житлові умови. 

Зергані М.І. повідомила, що ніхто не звертався з цього приводу. 

Пазюк Н.Ю. запитала про загальний список черги на квартирний облік. 

Сімонов А.В. роз’яснив, що сформовані списки окремі, тобто черга 

міського населення і старостатів розділена. Крім цього, списки на отримання 

житла сформована по кожному старостату окремо. 

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 48 додається). 

 

16. 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 взяття  гр.Шафороста А.В. на квартирний 

облік в с.Березова Рудка Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. звернувся до колишнього голови Березоворудської сільської 

ради з питанням: чому раніше не було поставлено на облік Шафороста А.В., 

адже він має право на першочергове отримання житла? 

Оніщенко О.В. повідомив, що ця особа раніше не зверталася з цього 

приводу. 

Зергані М.І зауважила, що Шафорост А.В. підпадає під 3 пільгові категорії. 

Сімонов А.В. також підняв питання про вирішення питання надання 

житла, як дитині-сироті Шиберин Катерині. 

Оніщенко О.В. повідомив, що громадянка зареєстрована у с. Березова 

Рудка, але довгий час не проживає. Також додав, що було виявлено не заселені 

двоповерхові будинку в районі технікуму без технічної документації, тому не 

мали змогу взяти на баланс колишньої сільської ради майно, яке б могли надати 

особам із черги на квартирний облік. 

Сімонов А.В. зауважив, що все ж таки на території с. Березова Рудка 

наявний перспективний житловий фонд. Тому, дав доручення Оніщенку О.В. 

проаналізувати житловий фонд у с.Березова Рудка, який не зареєстрований в 

комунальній власності. У разі виявлення такого, здійснити процедуру прийому-

передачі майна у комунальну власність Пирятинської міської територіальної 

громади.  

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 49 додається). 

 

Залу засідань залишила Бачиш Г.О. 

 

17. 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 окремих адрес нежитловим 

будівлям, розташованим у комплексі по вул.Веселкова, 84 в м.Пирятин 

Лубенського району Полтавської області. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 50 додається). 

 

18. 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 видачу громадянам будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 51 додається). 

 

 

 



19. 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 встановлення поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання питної води. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 52 додається). 

 

20. 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 заходи  щодо  збереження  від 

пошкоджень  кабельних ліній  зв’язку Центру технічного обслуговування і 

експлуатації (ЦТОЕ) № 6 ТОВ „Атраком“ на території Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Божко А.М. запитав про місце розташування організації, адже мешканцям 

громади, у разі прийняття даного рішення, доведеться узгоджувати земельні 

роботи, навіть на приватних ділянках з підприємством.  

Зергані М.І. повідомила, що, дійсно, буде потрібний дозвіл у товариства, 

адже вони займаються кабельними лініями, які прокладені у землі. Крім цього, 

головний офіс ТОВ „Атраком“ знаходиться у м.Київ. 

Пазюк С.Г. зауважив, що дане підприємство повинно встановити, як 

мінімум, попереджувальні стовпчики, аби убезпечити кабелі від пошкоджень. 

Алекперов Б.Р. додав, що такі кабелі у с. Велика Круча без дозволу 

прокладені по городах громадян. 

Войпанюк В.К. запитав  про наявність схем прокладеної мережі даного 

підприємства.  



Зергані М.І. повідомила, що схеми є в наявності у відділі містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства 

та комунальної власності міської ради. 

Божко А.М. зауважив, що без попереджувальних таблиць (стовпчиків), 

люди не повинні нести відповідальності за їх пошкодження. Тим більше, не 

відомо чи ТОВ „Атраком“ здійснює оплату за оренду землі, на якій прокладає 

кабелі та й взагалі, чи має дозволи на здійснення таких робіт. 

Мельниченко М.В. додав, що кабель прокладено по полях, де люди мають 

паї і, відповідно, підприємство діє без дозволу. 

Пазюк С.Г. підтвердив слова Мельниченка М.В. та додав, що в період, 

коли кабельна мережа прокладалася у с. Вікторія, то не надав дозволу на її 

прокладення без документів, відповідно, був заключений договір. Зауважив, що 

таким чином вчиняють одиниці. 

Алекперов Б.Р. погодився з вищевикладеним і запропонував заключати 

договори сервітуту. 

Войпанюк В.К. запропонував виконавцям перевірити законність даних 

мереж і на наступному засіданні проінформувати з цього приводу членів 

виконкому. 

В обговоренні взяв участь Крицький М.В.  

В результаті обговорення Сімонов А.В. погодився з членами виконавчого 

комітету щодо неправомірних дій підприємства та запропонував зняти це 

питання з розгляду порядку денного, і повернути його на доопрацювання (з 

детальним вивченням питання законності цих мереж). 

 

 ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (26 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. Повернути питання про заходи  щодо  збереження  від пошкоджень  

кабельних ліній  зв’язку Центру технічного обслуговування і експлуатації 

(ЦТОЕ) № 6 ТОВ „Атраком“ на території Пирятинської міської територіальної 

громади на доопрацювання. 

 

21. 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 відмову ФОП Атавіну Д.В. у продовженні 



терміну дії дозволу на розміщення рекламного засобу біля перехрестя вулиць 

Європейська та Соборна в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. звернувся до членів виконавчого комітету в знак підтримки 

даного питання. Зауважив, що на території Пирятинської громади залишилося не 

так багато історично значущих місць, аби їх вигляд псувати рекламними 

бордами. Запропонував обрати підприємцю інше місце розташування 

рекламного засобу. 

Пазюк Н.Ю. поцікавилася, де можна розташовувати біг борди. 

Зергані М.І. повідомила, що інформація можливих місць розташувань 

опублікована на офіційному веб сайті Пирятинської міської ради. 

В результаті обговорень Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 53 додається). 

 

22. 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 схвалення Програму розвитку дорожнього 

руху та його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крючкова С.В. поцікавилася, яку суму виділено на ремонт дорожнього 

покриття у сільській місцевості. 

Зергані М.І. озвучила суму, розміром в 3 млн. 500 тис. грн, яка спрямована 

на ремонт доріг у сільській місцевості. 

Алекперов Б.Р. зауважив, що в Програмі зазначено 59 об’єктів, які 

потребують поточного ремонту. Тому, якщо суму передбачену для сільської 

місцевості розділити на всі старостати, то в кожному селі відремонтується 

невеличка ділянка дороги. Додав, що вважає такі дії не логічними. 



Сімонов А.В. повідомив, що ремонт доріг у всіх населених пунктах 

громади не буде здійснюватися відразу й в один рік. Додав, що депутатський 

корпус на комісіях буде напрацьовувати найбільш пріоритетні та першочергові 

ділянки дороги. Так, цьогоріч заплановано співфінансування у капітальному 

ремонті дороги Березова Рудка – Нові Мартиновичі, у співвідношенні 3 млн. грн. 

з бюджету МТГ  та 7 млн. грн.- з обласного бюджету. Зазначив, що ще одним 

пріоритетним напрямком роботи у цьому році є налагодження автобусного 

сполучення між містом та сільськими населеними пунктами громади. Також 

зауважив, що у Каплинцях - аварійна ділянка дорожнього покриття, а от, у 

Великій Кручі та Березовій Рудці біля нових амбулаторій вже прокладено нове 

асфальтове покриття. Крім цього, зауважив, що враховуючи перехідні залишки 

минулого року, на капітальний доріг міста буде виділено більшу суму коштів, 

ніж на ремонт дорожнього покриття у селах. 

Колінчук В.В. повідомив, що у Смотриках відрізок дороги біля мосту 

знаходиться у аврійному стані. Крім цього, цією ж ділянкою курсує шкільний 

автобус. 

Сімонов А.В. повідомив, що аварійно-небезпечну ділянку потрібно 

ремонтувати. Крім цього,  дана дорога має обласне значення. Тому, в першу 

чергу, потрібно звернутися до Служби автодоріг Полтавської області, аби вони 

відремонтували дорогу. Зауважив, що в Програмі представлено попередній 

перелік доріг, що потребують ремонту. Остаточне рішення прийматимуть 

депутати міської ради. 

Щегельський О.І. поцікавився чи можливо подати рекомендації 

Украавтодору щодо облаштування дорожніми знаками аварійно-небезпечної 

ділянки дороги Пирятин-Прилуки. 

          Сімонов А.В. з цього приводу дав доручення Зергані М.І. підготувати 

звернення в Укравтодор щодо нагальності встановлення дорожніх знаків на 

ділянці дороги Р-67 Пирятин – Прилуки. 

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 1 осіб (Скорик В.І.) 

 

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 № 54 додається). 

 

 



23. 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 встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати в будівництві на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (26 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 № 55 додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                   А.В.Сімонов  

 

 

Секретар виконавчого комітету 

міської ради                                     І.І.Козін 

 

 

Протокол вела 

провідний спеціаліст загального відділу та 

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            А.О.Громік 


