
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

23.02.2021                            № 6 

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Божко  

Вірченко 

Голуб 

Грицай 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Кучерявий 

Лук’яненко 

Лущик 

Оніщенко 

Пазюк 

Пазюк 

Самбур  

Семененко 

Скорик  

Чорнобель 

Шурхал        

А.М.  (з тридцять восьмого питання) 

Ю.О. 

В.М.  ( з двадцять восьмого питання) 

В.М. 

Л.С.  

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

В.В. 

О.А.   

М.В. 

М.В. 

С.В. 

А.А. 

Р.І. 

В.М. 

О.В.   

Н.Ю.  

С.Г. 

О.М. 

Ю.М. 

В.І. 

А.Б.   

В.В. 

 

Присутні:  директор комунального підприємства  „Пирятинська міська лікарня 

Пирятинської міської ради“ Гаркавенко О.М., фізична особа – підприємець 

Симоненко С.О. 

 

 

 



Порядок  денний: 

 

1. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Свободи, 1Б в 

м.Пирятин. 

 

2. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Січових 

Стрільців, 58 в м.Пирятин.   

 

3. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Сивухи А.М. по 

вул.Шевченка в с.Крячківка Лубенського району Полтавської області. 

 

4. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Жадан К.І. по 

вул.Шевченка в с.Крячківка Лубенського району Полтавської області. 

 

5. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Полішка О.М. по 

вул.Мирводи в с.Березова Рудка Лубенського району Полтавської області. 

 

6. Про впорядкування адреси магазину громадян Захаренко О.В., 

Захаренка Д.Ю., Денисенко Ю.Ю. по вул.Соборна, 24 в м.Пирятин Лубенського 

району Полтавської області. 

 

7. Про видачу гр.Волику О.П. будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

8. Про затвердження робочого проєкту „Реконструкція мережі 

водовідведення в м.Пирятин Полтавської області“ Перерахунок кошторисної 

вартості в поточних цінах. 

 

9. Про затвердження робочого проєкту „Будівництво напірного колектора 

в м.Пирятин Полтавської області“ Перерахунок кошторисної вартості в 

поточних цінах. 

 

10. Про демонтаж рекламного засобу ФОП Пономаренко Л.М. біля 

перехрестя вулиць Європейська та Гребінківська в м.Пирятин. 

 

11. Про    демонтаж  рекламного   засобу    ФОП Корнієнка Ю.В. по вул. 

Європейська в м.Пирятин. 

 

12. Про встановлення дорожніх знаків у м.Пирятин. 

 

13. Про оформлення та видачу ФОП Дубініній О.І. паспорта прив’язки 

тимчасової споруди по вул.Матросова, 2А  в м.Пирятин. 

 

14. Про видачу гр.Симоненку С.О. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво мийки самообслуговування по 

вул.Абаканська, 69А в м.Пирятин.    

 



15. Про затвердження переліку комунальних підприємств та видів 

громадських робіт на 2021 рік. 

 

16. Про схвалення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на період 

2021-2022 років. 

 

17. Про схвалення Програми організації харчування хворих стаціонарних 

відділень комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ у 2021 році“. 

 

18. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Березоворудської сільської ради за 2020 рік“. 

 

19. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Білоцерківської сільської ради за 2020 рік“.  

 

20. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Великокручанської сільської ради за 2020 рік“. 

 

21. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Вікторійської сільської ради за 2020 рік“. 

 

22. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Грабарівської сільської ради за 2020 рік“.  

 

23. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету 

Давидівської сільської ради за 2020 рік. 

 

24. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Дейманівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

25. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Каплинцівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

26. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Куріньківської сільської ради за 2020 рік“. 

 

27. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Малютинської сільської ради за 2020 рік“. 

 

28. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Сасинівської сільської ради за 2020 рік“.   

 

29. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Смотриківської сільської ради за 2020 рік“.  

 



30. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Теплівської сільської ради за 2020 рік“.  

 

31. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання сільського бюджету Харківецької сільської ради за 2020 рік“.  

 

32. Про схвалення проекту рішення „Про затвердження звіту про 

виконання бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 

2020 рік“. 

 

33. Про схвалення  проекту рішення „Про внесення змін до бюджету 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

34. Про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги 

громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних обставин – 

пожежа, затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах (в т.ч. ПДФО та 

військовий збір). 

 

35. Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 

02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та їх 

інформаційних карток“. 

 

36. Про роботу Центру надання адміністративних послуг виконкому 

міської ради у 2020 році. 

 

37. Про надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

38. Про надання тимчасового дозволу ФОП Репецький Д.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

39. Про надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

40. Про надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

41. Про надання тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

42. Про внесення змін до штатної чисельності закладів дошкільної освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

43. Про   затвердження    штатної  чисельності закладів загальної середньої  

освіти Пирятинської міської ради. 

 



44. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради  від 

25.01.2021 № 28 „Про штатну чисельність закладів культури“. 

 

Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконавчого комітету, 

розглянувши 44 питання порядку денного. 

  

ГОЛОСУВАЛИ:  „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

 „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0.  

 

1. СЛУХАЛИ:  

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Березоворудської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти розглянуте 

рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 осіб); 

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію   начальника   фінансового   управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 60 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Білоцерківської сільської ради за 2020 рік“.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника     фінансового   управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 61 додається). 



3. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Великокручанської сільської ради за 2020 рік“.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 62 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Вікторійської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 63 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Грабарівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 64 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала затвердити звіт про виконання сільського бюджету Давидівської 

сільської ради за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 65 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Дейманівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 66 додається). 



 

8. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Каплинцівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 67 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Куріньківської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 68 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Малютинської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 



 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 69 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Сасинівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 70 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Смотриківської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 71 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Теплівської сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 72 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

сільського бюджету Харківецької сільської ради за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (23 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 73 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт рішення „Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (22 особи); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 74 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка запропонувала схвалити зміни до 

Програми з охорони навколишнього природного середовища на території 

Пирятинської міської територіальної громади на період 2021-2022 років. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 75 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Пономаренко Л.А., економіста комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“, яка запропонувала схвалити Програму 

організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію економіста  комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ Пономаренко Л.А. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 76 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кеду С.Ю., начальника фінансового управління міської ради, яка 

запропонувала схвалити проєкт „Про внесення змін до бюджету Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   начальника   фінансового    управління   міської  ради  

Кеди С.Ю. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 77 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про нумерацію квартири у  

житловому будинку по вул.Свободи, 1Б в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 



інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 78 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про нумерацію квартири у  

житловому будинку по вул.Січових Стрільців, 58 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 79 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про впорядкування адреси 

житлового будинку гр.Сивухи А.М. по вул.Шевченка в с.Крячківка Лубенського 

району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 



інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 80 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про впорядкування адреси 

житлового будинку гр.Жадан К.І. по вул.Шевченка в с.Крячківка Лубенського 

району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 81 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про впорядкування адреси 

житлового будинку гр.Полішка О.М. по вул.Мирводи в с.Березова Рудка 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 82 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про впорядкування адреси 

магазину громадян Захаренко О.В., Захаренка Д.Ю., Денисенко Ю.Ю. по 

вул.Соборна, 24 в м.Пирятин Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 83 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про видачу гр.Волику О.П. 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 84 додається). 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка запропонувала затвердити робочий 

проєкт „Реконструкція мережі водовідведення в м.Пирятин Полтавської області“ 

Перерахунок кошторисної вартості в поточних цінах. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 85 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка запропонувала затвердити робочий 

проєкт „Будівництво напірного колектора в м.Пирятин Полтавської області“ 

Перерахунок кошторисної вартості в поточних цінах. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (20 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 86 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про демонтаж рекламного 

засобу ФОП Пономаренко Л.М. біля перехрестя вулиць Європейська та 

Гребінківська в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 87 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про демонтаж  рекламного   

засобу    ФОП Корнієнка Ю.В. по вул. Європейська в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 88 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка інформувала про встановлення дорожніх 

знаків у м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 89 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста 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 Дубініній О.І. паспорта прив’язки тимчасової споруди по вул.Матросова, 

2А  в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 90 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка запропонувала схвалити проєкт рішення 

„Про затвердження звіту про виконання бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 91 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради, яка запропонувала схвалити проєкт рішення 

„Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 



                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності міської ради Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 92 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Педяша Р.О., завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

проінформував про комісію з розгляду питань щодо надання матеріальної 

допомоги громадянам на відшкодування збитків внаслідок непередбачуваних 

обставин – пожежа, затоплення, буревій у житлових будинках та квартирах (в 

т.ч. ПДФО та військовий збір). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію   завідувача сектору оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради Педяша Р.О. 

узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 93 додається). 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

послуг виконавчого комітету міської ради, яка інформувала 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 результаті обговорення Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради  Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 94 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

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

послуг виконавчого комітету міської ради, яка проінформувала про роботу 

Центру надання адміністративних послуг виконкому міської ради у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію керівника-адміністратора Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету міської ради  Коваль Л.П. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 95 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка інформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Литвин Н.Г. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 96 додається). 

 

 



 

 

38. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка інформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Репецький Д.В. на розміщення 

нестаціонарних засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 97 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка інформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Медяник С.Г. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 98 додається). 

 

 

 

 



40. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка інформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Богомаз Л.В. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 99 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка інформувала про 

надання тимчасового дозволу ФОП Гримуд Т.В. на розміщення нестаціонарних 

засобів для виносної торгівлі живими квітами. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу економіки управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради Комаренко В.Д. узяти до 

відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 100 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Романенка В.В., начальника відділу освіти і спорту Пирятинської міської 

ради запропонував внести зміни до штатної чисельності закладів дошкільної 

освіти Пирятинської міської ради 

 



ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (16 осіб); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 5 осіб ( Оніщенко О.В., Пазюк Н.Ю.,        

                                       Колінчук В.В., Крючкова С.В., Захаренко Н.В.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу освіти і спорту Пирятинської міської 

ради Романенка В.В. узяти до відома. 

2. Рішення виконавчого комітету з розглянутого питання відправити на 

доопрацювання. 

 

43. СЛУХАЛИ: 

Романенка В.В., начальника відділу освіти і спорту Пирятинської міської 

ради запропонував затвердити штатну чисельність закладів загальної середньої  

освіти Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу освіти і спорту Пирятинської міської 

ради Романенка В.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 101 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Коваленко Т.В., заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчого комітету міської ради, яка запропонувала внести зміни до рішення 

виконавчого комітету міської ради  від 25.01.2021 № 28 „Про штатну чисельність 

закладів культури“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (21 особа); 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчого 

комітету міської ради Коваленко Т.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 102 додається). 

 

 

 

Міський голова     А.В.Сімонов 

 

 

  

Протокол вела 

провідний спеціаліст загального відділу та  

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 


