
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

11.03.2021                            № 7 

 

Розпочав головувати на засіданні секретар міської ради Пазюк Сергій 

Георгійович.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Алєкперов 

Божко  

Бондаренко 

Вірченко 

Войпанюк 

Грицай 

Голуб 

Дубров 

Дронишинець 

Догадаєв 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Лук’яненко 

Лущик 

Оніщенко 

Оникій 

Пазюк 

Пазюк 

Самбур 

Семененко 

Скорик 

Чорнобель 

Шурхал        

Б.Р. 

А.М.   

В.В. 

Ю.О. 

В.К. 

В.М. 

В.М. (з третього питання) 

М.Я. 

Л.С. 

О.І. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

І.І. 

В.В. 

О.А.   

М.В. 

М.В. 

С.В. 

Р.І. 

В.М. 

О.В.  

С.П. 

Н.Ю.  

С.Г. 

О.М. (з третього питання) 

Ю.М. (з третього питання) 

В.І. (з третього питання) 

А.Б.   

В.В. 



Присутні:      директор КП „Каштан“  Шокало В.Г., економіст КП „Каштан“     

                       Ткаченко Н.В., начальник  Пирятинських госпрозрахункових  

                        очисних споруд Манько С.Л., економіст Пирятинських  

                        госпрозрахункових очисних споруд Гавриленко Н.В., директор КП  

                        „Пирятинський міський водоканал“ Курочка О.С.,  головний  

                        бухгалтер КП „Пирятинський міський водоканал“ Габрієлян С.Ю.,   

                        директор   КП „Готель“  Бунь О.М., директор КПРТ „Райдуга“  

                       Соколовська Л.С., менеджер книгорозповсюдження КПРТ  

                        „Райдуга“  Соколовська Т.Ю. 

 

Пазюк С.Г. запропонував розпочати засідання виконавчого комітету 

міської ради, розглянувши 34 питання порядку денного. 

  

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

 „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про   внесення  змін    до рішення виконкому міської ради від 02.10.2019  

№ 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та їх 

інформаційних карток“. 

 

2. Про    внесення  змін до фінансового плану комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 2021 рік. 

 

3. Про    внесення    змін до фінансового плану комунального підприємства  

„Готель „Пирятин“ на 2021 рік. 

 

4. Про внесення змін до фінансового плану Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд на 2021 рік. 

 

5. Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ на 2021 рік. 

 

6. Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства 

„Каштан“ на 2021 рік. 

 

7. Про надання дозволу на укладення договору про припинення права на 

аліменти для дітей у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно. 

 

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

дитини. 

 

9. Про надання дозволу  на переогляд  судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про  продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатного   підопічного Прокопенка О.В. 



 

10. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним   підопічного Савенкова А.А. 

 

11. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним  підопічного  Тристана В.О. 

 

12. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним підопічного Федяя О.М. 

 

13. Про  надання дозволу на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним підопічного Черничка В.І. 

 

14. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання  недієздатним  підопічного Шарапова В.В. 

 

15. Про надання дозволу на перегляд  судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним підопічного Штефана А.А. 

 

16. Про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги особам пільгової категорії та сім’ям, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, що проживають на території Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

17. Про комісію з  розгляду питань щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги на   поліпшення житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і 

квартир та капітальний ремонт власних жилих будинків) сімʼям загиблих 

учасників антитерористичної операції. 

 

18. Про надання матеріальної допомоги гр. Семигал А.С. на поховання. 

 

19. Про схвалення змін та доповнень до Комплексної програми 

соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2021 рік. 

 

20. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності. 

 

21. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності. 

 

22. Про конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території сіл  Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, Прихідьки, Каплинці, Усівка, 



Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, Скибинці Пирятинської 

міської територіальної громади. 

 

23. Про конкурс з надання послуг з вивезення побутових відходів на 

території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, Архемівка, Березова 

Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, Давидівка, Нові 

Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, Меченки, 

Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади. 

 

24. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Гоголя, 19 в 

м.Пирятин. 

 

25. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по  вул.Успенська, 26 

в м.Пирятин. 

 

26. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по пров.Водокачний, 6 

в м.Пирятин. 

 

27. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Замок, 17 в 

м.Пирятин. 

 

28. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок 

гр.Пальчик Л.Л. по вул.Садова в с.Велика Круча Лубенського району 

Полтавської області. 

 

29. Про присвоєння адрес будівлям і спорудам  (підстанціям) АТ 

„Полтаваобленерго“ на території Пирятинської міської територіальної громади 

Лубенського району Полтавської області. 

 

30. Про  взяття  гр.Мудренко І.В. на квартирний облік при виконкомі 

Пирятинської міської ради. 

 

31. Про внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки гр.Кравченка С.С. 

 

32. Про надання дозволу ТОВ „Гранат Україна“ на проведення робіт щодо 

розгортання телекомунікаційної мережі на території Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

33. Про видачу Олексія Чоловіка Божого Релігійній громаді Української 

Православної Церкви м.Пирятин Полтавської області (гр. Потюк С.В.) 

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для будівництва 

церкви по вул.Європейська, 14В в м.Пирятин Полтавської області. 

 

34. Про надання дозволу гр. Крицькому М.В. на встановлення конструкції 

захисної огорожі вздовж нежитлової будівлі за адресою: майдан Незалежності, 

7В, м.Пирятин Полтавської області . 



1. СЛУХАЛИ:  

Коваль Л.П., керівника-адміністратора ЦНАПу виконкому міської ради, 

яка запропонувала внести  зміни до рішення виконкому міської ради від 

02.10.2019 № 347 „Про  затвердження переліку адміністративних послуг та їх 

інформаційних карток“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти розглянуте рішення в цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію   керівника-адміністратора ЦНАПу виконкому міської ради 

Коваль Л.П. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 103 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Соколовську Т.Д., менеджера книгорозповсюдження комунального 

підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ , яка запропонувала внести  зміни до 

фінансового плану комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ на 

2021 рік “.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію менеджера книгорозповсюдження комунального 

підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ Соколовської Т.Д. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 104 додається). 

 

          До засідання приєдналися  СамбурО.М., Семененко Ю.М., Скорик В.І., 

Голуб В.М. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

         Буня О.М., директора комунального підприємства „Готель ,,Пирятин“, який 

проінформував   про    внесення    змін до фінансового плану комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2021 рік. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяв участь Войпанюк В.К. 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – 28 осіб; 

                        „проти“ – 0 осіб; 

                        „утримались“ – 2 осіб (Войпанюк В.К., Крицький М.В.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію директора комунального підприємства  „Готель ,,Пирятин“  

Буня О.М. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 105 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

           Гавриленко Н.В., економіста Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд, яка проінформувала   про    внесення змін до фінансового плану 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

   Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію економіста Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Гавриленко Н.В. узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 106 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

           Габрієлян С.Ю., головного бухгалтера комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“,  яка проінформувала   про    внесення змін 

до фінансового плану комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяв участь Войпанюк В.К. 

          Пазюк С.Г.  запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію головного бухгалтера комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ Габрієлян С.Ю.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 107 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

            Ткаченко Н.В., економіста комунального підприємства „Каштан“,  яка 

проінформувала   про   внесення змін до фінансового плану комунального 

підприємства „Каштан“ на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г.  запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію економіста комунального підприємства „Каштан“ 

Ткаченко Н.В.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 108 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала   про   надання дозволу на укладення договору про 

припинення права на аліменти для дітей у зв’язку з передачею права власності 

на нерухоме майно. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г.  запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (30 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 № 109 додається). 

 

 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала   про   надання дозволу на укладення договору дарування 

майна на ім’я дитини. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:                „за“ – „одноголосно“ (30 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 № 110 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу  на 

переогляд  судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про  продовження строку дії рішення про визнання недієздатного   підопічного 

Прокопенка О.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 111 додається). 

 

10. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу  на 

переогляд судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання недієздатним   підопічного 

Савенкова А.А. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 112 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу  на 

переогляд судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання недієздатним  підопічного  

Тристана В.О. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 113 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу  на 

переогляд судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання недієздатним підопічного 

Федяя О.М. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 114 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на 

переогляд судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання недієздатним підопічного 

Черничка В.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 115 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу  на 

переогляд судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання  недієздатним  підопічного 

Шарапова В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 116 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання дозволу на 

перегляд  судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання 

про продовження строку дії рішення про визнання недієздатним підопічного 

Штефана А.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 117 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про комісію з розгляду 

питань щодо надання одноразової матеріальної допомоги особам пільгової 

категорії та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, що 

проживають на території Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 118 додається). 



 

17. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про комісію з  розгляду 

питань щодо надання одноразової матеріальної допомоги на   поліпшення 

житлових умов (поточний ремонт жилих будинків і квартир та капітальний 

ремонт власних жилих будинків) сімʼям загиблих учасників антитерористичної 

операції. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяв участь Семененко Ю.М. 

В підсумку обговорення Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з 

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 119 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

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

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

допомоги гр. Семигал А.С. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в 

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (28 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 № 120 додається). 

 

19. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про схвалення змін та 



доповнень до Комплексної програми соціального захисту та соціального 

забезпечення населення на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь Войпанюк В.К., Пазюк Н.Ю., Вірченко Ю.О., 

Оніщенко О.В., Скорик В.І. 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ –  27 осіб; 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  -  особа (Алекперов Б.Р.). 

 

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 № 121 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 122 додається). 

 

21. СЛУХАЛИ:  

Кудрявцева О.О., головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради, який проінформував про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

 



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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста юридичного відділу виконкому 

міської ради Кудрявцева О.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 123 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ:  

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який проінформував про конкурс з надання послуг з 

вивезення побутових відходів на території сіл  Білоцерківці, Яцини, Дейманівка, 

Прихідьки, Каплинці, Усівка, Харківці, Високе, Вишневе, Курінька, Нетратівка, 

Скибинці Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь Алєкпєров Б.Р., Оніщенко О.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 із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради  Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 124 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

Стадника Є.В., начальника відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради, який конкурс з надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території сіл Смотрики, Теплівка, Малютинці, Вікторія, Архемівка, 

Березова Рудка, Крячківка, Мар’їнське, Грабарівка, Вечірки, Давидівка, Нові 

Мартиновичі, Кроти, Гурбинці, Сасинівка, Леляки, Кейбалівка, Меченки, 

Першотравневе Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          В обговоренні взяли участь Алєкпєров Б.Р., Оніщенко О.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 із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради  Стадника Є.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 125 додається). 

 

Засідання залишили Самбур О.М., Пазюк Н.Ю. 

 

24. 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 нумерацію квартири у  житловому 

будинку по пров.Гоголя, 19 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 126 додається). 

 

25. 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 нумерацію квартири  у  житловому 

будинку по  вул.Успенська, 26 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 127 додається). 

 

26. 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 нумерацію квартири у  житловому 

будинку по пров.Водокачний, 6 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 128 додається). 

 

27. 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 нумерацію квартири у  житловому 

будинку по вул.Замок, 17 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 129 додається). 

 

До засідання приєднався Самбур О.М. 

 

28. 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 впорядкування адреси житлового будинку 

та земельних ділянок гр.Пальчик Л.Л. по вул.Садова в с.Велика Круча 

Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 130 додається). 

 

29. 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 адрес будівлям і спорудам  

(підстанціям) АТ „Полтаваобленерго“ на території Пирятинської міської 

територіальної громади Лубенського району Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення 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 № 131 додається). 

 

До  засідання приєднався Сімонов А.В. 

 

30. 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 взяття  гр.Мудренко І.В. на квартирний 

облік при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання 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 № 132 додається). 

 

31. 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 внесення змін до будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки гр.Кравченка С.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з розглянутого питання 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 № 133 додається). 

 

До засідання приєднався Божко А.М. 

 

32. 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 надання дозволу ТОВ „Гранат Україна“ на 

проведення робіт щодо розгортання телекомунікаційної мережі на території 

Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пазюк С.Г. вніс пропозицію щодо  чіткого розмежування вулиць, де саме 

буде проведено роботи по розгортанню телекомунікаційної мережі 

підприємства. 

           Зергані М.І. запропонувала доповнити перший пункт рішення, виклавши 

його  в такій редакції: „1. Надати дозвіл товариству з обмеженою 

відповідальністю „Гранат Україна“ на проведення робіт щодо розгортання 

телекомунікаційної мережі на території Пирятинської міської територіальної 

громади відповідно до схем, що додаються“. 

          В обговоренні взяли участь Крицький М.В., Войпанюк В.К. 

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

розглянутого питання з доповненнями. 

 

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 з 

доповненням (рішення № 134 додається). 

 



33. 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 видачу Олексія Чоловіка Божого 

Релігійній громаді Української Православної Церкви м.Пирятин Полтавської 

області (гр. Потюк С.В.) містобудівні умови і обмеження забудови земельної 

ділянки для будівництва церкви по вул.Європейська, 14В в м.Пирятин 

Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь Алєкпєров Б.Р. та Войпанюк В.К. 

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

розглянутого питання 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 № 135 додається). 

 

34. 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 надання дозволу гр. Крицькому М.В. на 

встановлення конструкції захисної огорожі вздовж нежитлової будівлі за 

адресою: майдан Незалежності, 7В, м.Пирятин Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В. звернувся до Крицького М.В. щодо його планів  та 

послідовність дій у проведенні робіт. 

 Крицький М.В. відповів, що на сьогодні виготовлений проєкт землеустрою 

на земельну ділянку, подана експертиза з метою укладання договору оренди. 

Планується розборка нежитлової будівлі в найближчий час, розпочавши з фасаду 

приміщення. 

          В обговоренні взяли участь Алєкпєров Б.Р. та Оніщенко В.О. 

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

розглянутого питання в цілому. 

 

 



 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ –28 осіб; 

                      „проти“ - 1 особа (Алєкпєров Б.Р.); 

                     „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 № 136 додається). 

 

 

Міський голова     А.В.Сімонов 

 

 

Керуючий справами виконкому 

міської ради                                                                               І.І.Козін 

 

 

Протокол вела 

начальник загального відділу та  

інформаційного забезпечення  

виконкому міської ради                                            Т.Д.Нестерець 


