
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

24.03.2021                            № 8 

 

Розпочав головувати на засіданні секретар міської ради Пазюк Сергій 

Георгійович.  

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Алєкперов 

Бачиш 

Божко  

Бондаренко 

Войпанюк 

Грицай 

Голуб 

Дубров 

Дудник 

Дронишинець 

Догадаєв 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Колінчук 

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Лук’яненко 

Мельниченко 

Оніщенко 

Оникій 

Пазюк 

Самбур 

Семененко 

Сімонов  

Скорик 

Шурхал  

Щегельський       

Б.Р. 

Г.О. 

А.М.   

В.В. 

В.К. 

В.М. 

В.М.  

М.Я. 

С.В. 

Л.С. 

О.І. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В.(з двадцять першого питання) 

І.І. 

В.В. 

М.В. 

М.В. 

С.В. 

Р.І. 

М.В. 

О.В. (з десятого питання) 

С.П. 

Н.Ю.  

О.М.  

Ю.М. 

А.В. (з п’ятого  питання) 

В.І.  

В.В. 

О.І. 



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

                     Горбенко К.М.,  головний бухгалтер КП „Каштан“ Бих В.І. 

                     економіст Пирятинських  госпрозрахункових                

                     очисних споруд Гавриленко Н.В., головний         

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

                     директор КП „Готель“ Бунь О.М., менеджер книгорозповсюдження  

           КПРТ „Райдуга“ Соколовська Т.Ю., в.о. директор комунального  

           підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної  

           допомоги Пирятинської міської ради“ Кірічевського Є.М.,  

           економіста комунального підприємства „Пирятинська  

           лікарня Пирятинської міської ради“  Пономаренко Л.А. начальник  

           Пирятинського районного сектору Головного управління ДСНС у  

           Полтавській області Клименка Ю.В., заступник начальника  

           Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції  

           ГУНП у Полтавській області  Добриніка Я.І.,  начальник відділу  

          „Пирятинського бюро правової допомоги“ Лубенського місцевого  

          центру безоплатної вторинної правової допомоги Дейман Ю.О., 

 

Пазюк С.Г. запропонував розпочати засідання виконавчого комітету 

міської ради, розглянувши 64 питання порядку денного. 

  

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

 „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

  1. Про схвалення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії 

вірусних інфекцій на території Пирятинської міської територіальної громади 

Комунальним підприємством „Пирятинський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік. 

 

   2. Про схвалення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

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

 

    3. Про схвалення Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 -2023 роки“. 

 

    4. Про схвалення Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил 

України яка розташована на території Пирятинської міської територіальної 

громади  на 2021рік“. 

 

     5. Про схвалення Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 



     6. Про схвалення „Програми правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населенню Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки“. 

 

     7. Про схвалення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

       8. Про схвалення змін до Програми культурно-мистецьких заходів 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

       9. Про схвалення Програми „Енергоефективність та енергозбереження на 

об’єктах комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 рік“. 

                                           

     10. Про схвалення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

     11. Про схвалення Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 -2025 роки. 

 

      12. Про схвалення Програми  організації суспільно корисних робіт  для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у  2021 році. 

 

      13. Про схвалення Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 

на 2021 рік. 

 

      14. Про схвалення Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

      15. Про схвалення Програми Безпечна громада на 2021 рік. 

 

      16. Про схвалення Програми придбання обладнання для облаштування 

вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді 

на 2021 рік. 

 

      17. Про схвалення змін до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

       18. Про схвалення Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

       19. Про схвалення Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 2021 

рік. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/1%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/1%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/5%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/5%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/5%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%81%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf


 

       20. Про схвалення змін та доповнень до Програми ,,Опікуємося освітою“ 

на 2021 рік. 

 

       21. Про   схвалення   змін до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2021 рік. 

 

        22. Про схвалення Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України 

в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2021 рік. 

 

      23. Про схвалення  змін до бюджету  Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік“. 

 

         24. Про схвалення Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік“. 

 

         25. Про зміни до складу Ради підприємців при виконкомі  Пирятинської 

міської ради. 

 

        26. Про виконання фінансового плану  комунального підприємства 

„Пирятинcький центр первинної  медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“  за 2020 рік.   

 

       27. Про виконання фінансового плану  комунального підприємства 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за 2020 рік.   

 

       28. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“  за 2020 рік.  

 

       29. Про виконання фінансового плану  та господарську діяльність 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  за 2020 рік.  

 

       30. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ за 2020 рік.   

 

  31. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ за  2020 рік. 

 

  32. Про виконання фінансового плану та господарську діяльність 

комунального підприємства „Каштан“ за 2020 рік. 

 



   33. Про доцільність поселення гр. Білик С.В. до відділення стаціонарного 

догляду для постійного або тимчасового проживання Пирятинського центру 

надання соціальних послух Пирятинської міської ради. 

 

   34. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання  недієздатним  підопічного Ноженка О.А. 

 

    35. Про надання дозволу  на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним  підопічного Власенка М.П. 

 

    36. Про  надання дозволу на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним підопічного Бодні В.Ф. 

 

    37. Про надання дозволу на переогляд судово – психіатричної експертизи 

для подання до суду клопотання про продовження строку дії рішення про 

визнання недієздатним  підопічного  Сокирка О.І. 

 

    38. Про надання матеріальної допомоги гр. Скочку В.І. на поховання. 

 

    39. Про надання матеріальної допомоги гр. Міхну В.Я. на поховання. 

 

    40. Про надання матеріальної допомоги  гр. Смірновій С.І. на поховання. 

 

     41. Про визначення територій обслуговування та закріплення їх за 

закладами дошкільної освіти. 

 

    42. Про внесення змін до штатної чисельності закладів дошкільної освіти 

Пирятинської міської ради. 

 

    43. Про передачу квартири № 115 за адресою вул. Полтавська, 10 в м. 

Пирятин у  власність громадянки Васюченко Н.І. 

 

     44. Про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Пирятинської міської територіальної громади. 

 

     45. Про проведення щорічної акції   „За чисте довкілля“  на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади. 
 

      46. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по  вул.Київська, 64 в 

м.Пирятин. 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/20%20%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BEe%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8i%D0%B2%D1%81_%D0%BA%D0%B0_64.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/20%20%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BEe%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8i%D0%B2%D1%81_%D0%BA%D0%B0_64.pdf


      47. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Пушкіна, 55 в 

м.Пирятин. 

 

      48.  Про нумерацію квартири     у  житловому будинку по    вул.Ранкова, 

47 в м.Пирятин. 

 

     49. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Успенська, 8 в 

м.Пирятин. 

 

     50. Про нумерацію квартири    у  житловому будинку пров.Мирний 2, буд.3 

в м.Пирятин. 

 

      51. Про присвоєння адреси житловому будинку  гр.Лук’янця О.Д. в 

с.Замостище Лубенського району Полтавської області. 

 

     52. Про присвоєння адреси  житловому будинку та земельній  ділянці  

гр.Макаренка М.А. в с.Вечірки Лубенського району Полтавської області. 

 

     53. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Якуби І.М. по 

вул.Центральна в с.Вікторія Лубенського району Полтавської області. 

 

     54. Про впорядкування адреси  житлового будинку та земельної ділянки   

гр.Росюка В.Г. по  вул.Тімірязєва в с.Калинів Міст Лубенського району 

Полтавської області. 

 

      55.  Про впорядкування адреси  житловому будинку та земельної ділянки  

гр.Сливи Н.Г. по Садова в с.Давидівка Лубенського району Полтавської області. 

 

      56. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по                     

вул.Харківська, 27 в м.Пирятин. 

 

      57. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Успенська, 46 в м.Пирятин. 

 

      58. Про  надання гр.Кравець Т.В. квартири № 3 по вул.Абаканська, 96  в 

м.Пирятин. 

 

      59. Про взяття гр.Громік О.М. на квартирний облік при виконкомі міської 

ради. 

 

      60. Про видачу гр. Бражник О.М.. містобудівних умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво гаража № 9А по вул.Визволення, 1  в 

м.Пирятин.     

 



      61. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки та внесення змін до нього.     

 

        62. Про надання дозволу Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на 

проведення робіт щодо реконструкції ЩТП-10/0,4 кВ від опори 2а ПЛ-10 кВ 

(с.Велика Круча) та ПЛ-10 кВ від проєктуємої ЩТП - 10/0,4 кВ до нежитлової 

будівлі № 2Б мийки самообслуговування по вул. Сумська в м.Пирятин. 

 

         63. Про надання дозволу Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на 

проведення робіт щодо реконструкції ПЛ-0,4 кВ від опори 2 Л-1 ЗТП - 83 до 

нежитлової будівлі № 154 ТОВ „Полтаваавтотранс“ по вул. Європейська в 

м.Пирятин. 

 

            64. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання питної води.           

 

1. СЛУХАЛИ:  

        Кірічевського Є.М., виконуючого обов’язки директора комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“, який запропонував схвалити зміни до Програми 

щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію виконуючого обов’язки директора комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ Кірічевського Є. М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 137 додається). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

      Пономаренко Л.А., економіста комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“, яка запропонувала схвалити зміни до 

Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році.   

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/21%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/21%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/21%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/21%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf


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 економіста комунального підприємства „Пирятинська 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 138 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

       Добриніка Я.І., заступника начальника Пирятинського відділення поліції 

Гребінківського відділу поліції ГУНП у Полтавській області, який запропонував 

схвалити Програму „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 

2021 -2023 роки“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

   Пазюк С.Г.  запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника Пирятинського відділення 

поліції     Гребінківського  відділу поліції ГУНП у  Полтавській області  

Добриніка Я.І.  узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 139 додається). 

 

До засідання приєдналися  Алекперов Б.Р., Оникій С.П. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

       Войпанюка В.К., заступника начальника  штабу військової частини 

А1499, майора, який запропонував схвалити Програму „Підтримка військової 

частини Збройних Сил України яка розташована на території Пирятинської 

міської територіальної громади  на 2021рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

   Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

 



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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію заступника начальника штабу військової частини А1499, 

майора Войпанюка В.К.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 140 додається). 

 

До засідання приєднався  Сімонов А.В.,  залишив засідання Мельниченко М.В. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

   Клименка Ю.В., начальника Пирятинського районного сектору Головного 

управління ДСНС у Полтавській області, який запропонував схвалити Програму 

„Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника Пирятинського районного сектору 

Головного управління ДСНС у Полтавській області Клименка Ю.В. узяти до 

відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 141 додається). 

 

До засідання приєднався Мельниченко М.В. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

       Дейман Ю.О.,  начальника відділу „Пирятинського бюро правової 

допомоги“ Лубенського місцевого центру безоплатної вторинної правової 

допомоги, яка запропонувала схвалити Програму правової освіти та безоплатної 

правової допомоги населенню Пирятинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 



 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника відділу „Пирятинського бюро правової 

допомоги“ Лубенського місцевого центру безоплатної вторинної правової 

допомоги Дейман Ю.О. узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 142 додається). 

 

Засідання залишили Пазюк Н.Ю. та Голуб В.М. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

            Божка А.М., начальника відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради,  який запропонував схвалити зміни до 

Програми інформатизації Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022 роки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника відділу інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради Божка А.М. узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 143 додається). 

 

До засідання приєдналася Пазюк Н.Ю.. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

     Валоваженка С.О., начальника управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради,  який запропонував  схвалити зміни до 

Програми культурно-мистецьких заходів Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника управління культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради Валоваженка С.О. узяти до відома. 



          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 144 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Троян Н.М., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю, яка запропонувала схвалити Програму „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах  комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

            Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 145 додається). 

 

Засідання залишив Войпанюк В.К., приєднався  Оніщенко О.В. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності, яка запропонувала 

схвалити зміни до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

         Сімонов А.В. зазначив, що загалом у 2021 році з бюджету громади 

заплановано виділити 5 мільйонів гривень для співфінансування проведення 

ремонтів доріг обласного значення, тому громада гарантовано має 5,2 млн.грн. з 

держбюджету. В першу чергу буде відремонтовано асфальтове покриття дороги 

Березова Рудка - Нові Мартиновичі, потім дорога Пирятин - Високе - Каплинці. 

Також сказав, що у  перспективі планується ремонт доріг на села Вишневе,  

Дейманівка і Замостище. Висловив власне бачення та побажання щодо якості 

виконання робіт підрядними організаціями. Запропонував прийняти рішення в 

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури та ЖКГ 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності Зергані М.І. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 146 додається). 

 

11. СЛУХАЛИ: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника загального відділу та інформаційного 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 147 додається). 

 

12. СЛУХАЛИ: 

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

схвалити Програму  організації суспільно корисних робіт  для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання 

оплачуваних суспільно корисних робіт у  2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора центру соціальних служб Кабушки Ю. В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 148 додається). 

 

 

          Нестерець Т.Д., начальника загального відділу та інформаційного 

забезпечення виконкому міської ради, яка запропонувала схвалити Програму 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Пирятинській міській 

територіальній громаді на 2021 -2025 роки. 



13. СЛУХАЛИ: 

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

схвалити Програму соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора центру соціальних служб Кабушки Ю. В. узяти 

до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 149 додається). 

 

14. СЛУХАЛИ: 

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

та взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

запропонував схвалити Програму створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

               Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „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 № 150 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

запропонував схвалити Програму Безпечна громада на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пазюк С.Г.  з метою якісного впровадження програми на території громади 

запропонував    Педяшу Р.О.     до     засідання    чергової сесії, яка відбудеться 



31 березня, підготувати інформацію щодо кількості та якості встановлених 

відеокамер на території міста. 

          Сімонов А.В.  підтримав    пропозицію та дав відповідне доручення 

Педяшу Р.О., запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „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 № 151 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

      Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка запропонувала схвалити 

Програму придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих 

майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

      Сімонов А.В. зазначив, що на сьогодні змінюємо Концепцію програми, 

детально із спеціалістами пропрацьовуємо її здешевлення. Наголосив, що  

необхідно облаштовувати вуличні дитячі майданчики сучасним ігровим  

обладнанням і штучним покриттям з проведенням благоустрою прилеглої 

території та захисним парканчиком. Запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію бухгалтера КП „Каштан“ Горбенко К.М.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 152 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка запропонувала схвалити 

зміни до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської  

територіальної громади на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. вніс пропозицію внести вулицю Лізи Чайкіної до переліку 

вулиць, на яких буде проведено грейдерування із висипанням щебенем. 

Запропонував прийняти рішення з розглянутого питання в цілому. 

 



 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію бухгалтера КП „Каштан“ Горбенко К.М.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 153 додається). 

 

Засідання залищив Щегельський О.І., а приєднався Голуб В.М. 

 

18. СЛУХАЛИ: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

           Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію бухгалтера КП „Каштан“ Горбенко К.М.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 154 додається). 

 

Засідання залишив Самбур О.М. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

       Шерзой Н. Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка запропонувала схвалити Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

             Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ –  27 осіб; 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  -  особа. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

Шерзой Н. Г. узяти до відома.  

           Горбенко К.М., бухгалтера КП „Каштан“, яка запропонувала схвалити 

Програму утримання об’єктів комунальної власності Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 155 додається). 

 

До засідання приєднався Самбур О.М. 

 

20. СЛУХАЛИ:  

Шерзой Н. Г., начальника відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

яка запропонувала схвалити зміни до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на  2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. зобов’язав начальника відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради Шерзой Н.Г. зобов’язано організувати роботу, пов’язану з обліком 

дітей дошкільного віку та запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

Шерзой Н. Г. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 156 додається). 

 

У звязку з відрядженням у м.Лубни міський голова Сімонов А.В. залишив 

засідання, Пазюк С.Г. продовжив вести чергове засідання виконкому міської 

ради. 

 

Засідання залишив Мельниченко М.В., приєдналася Коваленко Т.В. 

 

21. СЛУХАЛИ:  

    Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка 

запропонувала  схвалити   зміни до Програми діяльності Пирятинської міської 

ради на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки  та  агропромислового   розвитку   виконкому  міської ради 

Музиченко Н.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 157 додається). 

 

22. СЛУХАЛИ:  

     Музиченко Н.О., головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки та агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка 

запропонувала  схвалити Програму покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки України 

в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на сході 

України, на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                     „проти“ – 0 осіб; 

                     „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного спеціаліста відділу економіки управління 

економіки  та  агропромислового   розвитку   виконкому  міської ради 

Музиченко Н.О. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 158 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ:  

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

запропонувала схвалити  зміни до бюджету  Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:     „за“ – „одноголосно“ (27 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 № 159 додається). 



24. СЛУХАЛИ: 

Солдатову І.В., начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку виконкому міської ради, яка ознайомила присутніх з Планом 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської територіальної громади 

на 2021 рік та запропонувала схвалити його. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника управління економіки та агропромислового 

розвитку виконкому міської ради Солдатової І.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 160 додається). 

 

Засідання залишив Божко А.М. 

 

25. СЛУХАЛИ: 

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

агропромислового розвитку виконкому міської ради, яка запропонувала внести 

зміни до складу Ради підприємців при виконкомі  Пирятинської міської ради. 

 

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 економіки управління економіки та 

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

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 161 додається). 

 

До засідання приєдналися Мельниченко М.В., Божко А.М. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Кірічевського Є.М., виконуючого обов’язки директора комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“, який проінформував про виконання фінансового 



плану  комунального підприємства „Пирятинcький центр первинної  медико-

санітарної допомоги Пирятинської міської ради“  за 2020 рік  . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію виконуючого обов’язки директора комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ Кірічевського Є.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 162 додається). 

 

Засідання залишили Алекперов Б.Р., Крючкова С.В., Оніщенко О.В. 

 

27. СЛУХАЛИ: 

      Пономаренко Л.А., економіста комунального підприємства „Пирятинська 

лікарня Пирятинської міської ради“, яка проінформувала про виконання 

фінансового плану  комунального підприємства „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „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 № 163 додається). 

 

Засідання залишили Коваленко Т.М., Котяй М.М., приєднався Оніщенко О.В. та 

Крючкова С.В. 

 

28. СЛУХАЛИ: 

            Соколовську Т.Ю., менеджера книгорозповсюдження КПРТ „Райдуга“  

яка проінформувала про виконання фінансового плану та господарську 

діяльність комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“  за 2020 рік. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          1. Інформацію менеджера книгорозповсюдження КПРТ „Райдуга“ 

Соколовської Т.Ю. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 164 додається). 

 

До засідання приєдналися Котяй М.М., Алекперов Б.Р. 

 

29. СЛУХАЛИ: 

         Гавриленко Н.В., економіста Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Гавриленко Н.В. яка проінформувала про виконання фінансового плану  

та господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд  за 

2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

           1. Інформацію економіст Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд Гавриленко Н.В. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 165 додається). 

 

До засідання приєдналася Коваленко Т.В. 

 

30. СЛУХАЛИ: 

Буня О.М., директора КП „Готель „Пирятин“, який проінформував про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ за 2020 рік  . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

 

 



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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію директора КП „Готель „Пирятин“ Буня О.М. узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 166 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

        Габріелян С.Ю., головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“  яка проінформувала про виконання фінансового плану та 

господарську діяльність комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ за  2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          1. Інформацію  головного бухгалтера КП „Пирятинський міський 

водоканал“ Габріелян С.Ю . узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 167 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

Бих В.І., головного бухгалтера КП „Каштан“, яка проінформувала про 

виконання фінансового плану та господарську діяльність комунального 

підприємства „Каштан“ за 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного бухгалтера КП „Каштан“ Бих В.І.  узяти до 

відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

доповненням (рішення № 168 додається). 

 



33. СЛУХАЛИ: 

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

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

гр. Білик С.В. до відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового проживання Пирятинського центру надання соціальних послух 

Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 169 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати дозвіл  на переогляд судово – 

психіатричної експертизи для подання до суду клопотання про продовження 

строку дії рішення про визнання  недієздатним  підопічного Ноженка О.А. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 170 додається). 

 

Засідання залишили Оникій С.П., Дубров М.Я., Колінук В.В. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка запропонувала надати дозвіл  на переогляд 

судово – психіатричної експертизи для подання до суду клопотання про 

продовження строку дії рішення про визнання недієздатним  підопічного 

Власенка М.П. 



ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 171 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати дозвіл  на переогляд судово – 

психіатричної експертизи для подання до суду клопотання про продовження 

строку дії рішення про визнання недієздатним підопічного Бодні В.Ф. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 172 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати дозвіл  на переогляд судово – 

психіатричної експертизи для подання до суду клопотання про продовження 

строку дії рішення про визнання недієздатним  підопічного  Сокирка О.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 173 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати матеріальну допомогу гр. 

Скочку В.І. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 174 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати матеріальну допомогу гр. 

Міхну В.Я. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 175 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Яременко О.О., начальника відділу соціального захисту та охорони здоров’я 

виконкому міської ради, яка запропонувала надати матеріальну допомогу 

Смірновій С.І. на поховання. 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ – „одноголосно“ (25 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 № 176 додається). 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді і спорту міської ради, яка 

проінформувала про визначення територій обслуговування та закріплення їх за 

закладами дошкільної освіти 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

Шерзой Н.Г. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 177 додається). 

 

До засідання приєдналися  Дубров М.Я., Колінук В.В. 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Шерзой Н.Г., начальника відділу освіти, молоді і спорту міської ради, яка 

запропонувала внести зміни до штатної чисельності закладів дошкільної освіти 

Пирятинської міської ради 

 

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 освіти, молоді і спорту міської ради 

Шерзой Н.Г. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 178 додається). 

 

43. СЛУХАЛИ: 

    Троян Н.М., головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю, яка    запропонувала передати квартиру № 115 за адресою 

вул.Полтавська, 10 в м. Пирятин у  власність громадянки Васюченко Н.І. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу управління комунальною 

власністю Троян Н.М. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 179 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про постійно діючу комісію з 

питань поводження з безхазяйними відходами на території Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

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 із земельних та екологічних питань 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 180 додається). 

 

45. СЛУХАЛИ: 

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

виконкому міської ради, який проінформував про проведення щорічної акції   



„За чисте довкілля“  на території населених пунктів Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

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 із земельних та екологічних питань 

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 181 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала  про нумерацію квартири у  житловому будинку по 

вул.Київська, 64 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 182 додається). 

 

47. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по 

вул.Пушкіна, 55 в м.Пирятин. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/20%20%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BEe%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8i%D0%B2%D1%81_%D0%BA%D0%B0_64.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/20%20%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BEe%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B8i%D0%B2%D1%81_%D0%BA%D0%B0_64.pdf


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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 183 додається). 

 

48. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала    про     нумерацію     квартири    у   житловому   будинку   по    

вул.Ранкова, 47 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 184 додається). 

 

49. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала      про      нумерацію    квартири     у     житловому  будинку по 

вул.Успенська, 8 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 185 додається). 

 

50. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала    про        нумерацію      квартири    у    житловому   будинку 

пров.Мирний 2, буд.3 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 186 додається). 

 

51. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про присвоєння адреси житловому будинку  гр.Лук’янця О.Д. в 

с.Замостище 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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 187 додається). 

 

52. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про присвоєння адреси житловому будинку  гр.Лук’янця О.Д. в 

с.Замостище 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 Зергані М.І. узяти до відома.  

    2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 188 додається). 

 

53. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про впорядкування адреси житлового будинку гр.Якуби І.М. по 

вул.Центральна в с.Вікторія 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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 189 додається). 

 

54. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про впорядкування адреси  житлового будинку та земельної 

ділянки   гр.Росюка В.Г. по  вул.Тімірязєва в с.Калинів Міст 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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 190 додається). 

 

55. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про впорядкування адреси  житловому будинку та земельної 

ділянки  гр.Сливи Н.Г. по Садова в с.Давидівка 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 Зергані М.І. узяти до відома.  

    2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 191 додається). 

 

56. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по                     

вул.Харківська, 27 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 192 додається). 

 

57. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Успенська, 46 в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 193 додається). 

 

58. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

проінформувала про надання гр.Кравець Т.В. квартири № 3 по вул.Абаканська, 

96  в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 194 додається). 

 

59. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала взяти гр.Громік О.М. на квартирний облік при виконкомі міської 

ради. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

      2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 195 додається). 

 

60. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала видати гр. Бражник О.М.. містобудівні умов та обмежень 

забудови земельної ділянки на будівництво гаража № 9А по вул.Визволення, 1  в 

м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 196 додається). 

 

61. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала видати громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки та внесення змін до нього. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

    2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 197 додається). 

 

62. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала надати дозвіл Пирятинській філії АТ „Полтаваобленерго“ на 

проведення робіт щодо реконструкції ЩТП-10/0,4 кВ від опори 2а ПЛ-10 кВ 

(с.Велика Круча) та ПЛ-10 кВ від проєктуємої ЩТП - 10/0,4 кВ до нежитлової 

будівлі № 2Б мийки самообслуговування по вул. Сумська в м.Пирятин. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

   2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 198 додається). 

 

63. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала надати дозвіл 63. Про надання дозволу Пирятинській філії АТ 

„Полтаваобленерго“ на проведення робіт щодо реконструкції ПЛ-0,4 кВ від 

опори 2 Л-1 ЗТП - 83 до нежитлової будівлі № 154 ТОВ „Полтаваавтотранс“ по 

вул. Європейська в м.Пирятин. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/22%20-%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97.pdf


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 Зергані М.І. узяти до відома.  

     2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 200 додається). 

 

64. СЛУХАЛИ: 

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

комунального господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності, яка 

запропонувала встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи 

використання питної води. 

 

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 Зергані М.І. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання (рішення 

№ 200 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 


