
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ПРОТОКОЛ  

чергового засідання виконавчого комітету  

 

15.04.2021                            № 9  

 

На  засіданні головував міський голова Андрій Вікторович Сімонов 

 

Присутні члени виконавчого комітету: 

 

Божко  

Бондаренко 

Вірченко 

Грицай 

Голуб 

Дубров 

Дронишинець 

Зайченко 

Захарченко 

Коваленко 

Козін 

Козін 

Колінчук 

Котенко  

Котяй 

Крицький 

Крючкова 

Кучерявий 

Лук’яненко 

Мельниченко 

Пазюк 

Пазюк 

Самбур 

Семененко 

Скорик 

Шикеринець 

Шурхал   

Щегельський      

А.М.   

В.В. 

Ю.О. 

В.М. 

В.М.  

М.Я. 

Л.С. 

С.О. 

Н.В. 

Т.В. 

А.О. 

І.І. 

В.В. 

О.А.   

М.В. 

М.В. 

С.В. 

А.А. 

Р.І. 

М.В. 

Н.Ю.  

С.Г. 

О.М.  

Ю.М.  

В.І.  

І.С.   

В.В. 

О.І. 

 

Присутні:       начальник  Пирятинських госпрозрахункових   очисних споруд  

                          Манько С.Л., економіст Пирятинських госпрозрахункових  



                       очисних споруд Гавриленко Н.В., головний бухгалтер КП  

                      „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги“  

                      Никоненко Л.І.  

 

Сімонов А.В. запропонував розпочати засідання виконавчого комітету 

міської ради, розглянувши 47 питань порядку денного. 

  

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

 „проти“ – 0 осіб; 

                „утримались“ – 0.  

 

Порядок  денний: 

 

1. Про надання дозволу  неповнолітній Панченко А.В. на укладання  

договору оренди земельної ділянки. 

 

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

09.12.2020 № 338. 

 

 3. Про продовження строку перебування малолітніх дітей малолітніх дітей 

Бєлової Б.В., Бєлової А.В. в сім’ї патронатного вихователя. 

 

          4. Про надання матеріальної допомоги гр.Ярославському С.Б. на 

поховання. 

           

          5. Про надання матеріальної допомоги гр. Оніщенко П.А. на поховання. 

  

          6. Про cтворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, при Пирятинському центрі надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради. 

 

          7. Про координаційну раду з питань сімʼї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сімʼї та протидії торгівлі 

людьми при виконкомі міської ради. 

 

8. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 27.05.2020           

№ 127.  

 

          9. Про організацію літнього оздоровлення дітей Пирятинської міської 

територіальної громади. 

 

 10. Про погодження плану робіт по використанню накопиченого прибутку 

за минулі періоди, планового прибутку на 2021 рік і нарахованої амортизації 

основних засобів у 2020 році. 

 



 11. Про схвалення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради 

на    2021 рік. 

 

 12. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 

„Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської 

міської ради“ на 2021 рік. 

 

13. Про схвалення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на період 

2021-2022 років. 

 

          14. Про схвалення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки. 

 

15. Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Пирятинської міської ради. 

 

 16. Про закінчення опалювального періоду 2020-2021 року на території 

населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади. 

 

17. Про передачу в оренду Головному управлінню Пенсійного фонду 

України в Полтавській області частини будівлі за адресою пл. Героїв Майдану, 2 

в м. Пирятин. 

  

18. Про надання дозволу на передачу в оренду Пирятинському РТЦК та 

СП майнового комплексу за адресою вул. Ярмаркова, 43 в м. Пирятин 

Полтавської обл.   

 

19. Про надання дозволу на продовження дії договору оренди                                   

ФОП Гурковському Ю.Л. приміщення площею 31 кв.м в нежитловій будівлі, 

розташованій за адресою вул. Соборна, 43 в м. Пирятин Полтавської обл.   

 

20. Про надання дозволу на продовження договору оренди                                   

ФОП Снаговському О.О. приміщення площею 13,9 кв.м в нежитловій будівлі, 

розташованій за адресою вул. Соборна, 43 в м. Пирятин Полтавської обл. 

 

21. Про  взяття  гр.Крючкової Т.О. на квартирний облік при  виконкомі                

міської ради. 

  

22.   Про  взяття  гр.Таранця М.О. на квартирний облік у с.Олександрівка 

Лубенського району Полтавської області. 

 

          23. Про  відмову гр.Боргуну А.П. у взятті на квартирний облік громадян 

при виконкомі Пирятинської міської ради. 

 

 24. Про впорядкування адреси  житлового будинку гр.Хорошка В.П. по 

вул.Набережна в с.Давидівка Лубенського району Полтавської області. 



          25.  Про впорядкування адреси житлового будинку та земельної ділянки 

гр.Кошлача О.В. по вул.Чайкіної Л. в м.Пирятин Лубенського району 

Полтавської області. 

 

          26. Про впорядкування адреси житлового будинку та земельних ділянок 

гр.Давидової Н.І. по вул.Мирводи в с.Б.Рудка Лубенського району Полтавської 

області. 

 

          27. Про впорядкування адреси земельній ділянці гр.Легуш І.І. по 

вул.Тімірязєва, 34 в с.Калинів Міст. 

 

          28. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Васюченко Н.М. по 

вул.Калініна, 18 в с.Сасинівка Пирятинського району Полтавської області. 

 

          29. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Європейська, 5 в м.Пирятин. 

 

          30. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по                     

вул.Герасименка, 3 в м.Пирятин. 

 

31. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по    вул.Зоряна, 187 в 

м.Пирятин. 

 

32. Про нумерацію квартири  у  житловому будинку по вул.Завокзальна, 29 

в м.Пирятин. 

 

33. Про нумерацію квартири у  житловому будинку по вул.Мічуріна, 36 в 

м.Пирятин. 

 

34. Про нумерацію квартири   у  житловому будинку по  вул.Аврущенка, 

27 в м.Пирятин. 

 

         35. Про поділ  об’єктів нерухомого майна ТОВ „Агротехніка“  та 

присвоєння їм адреси по вул.Сумська в м.Пирятин. 

 

         36. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Дмитренка В.Я. по 

вул.Садова в с.Малютинці Лубенського району Полтавської області. 

 

         37. Про впорядкування адреси житлового будинку гр.Мудренка В.І. по 

вул.Молодіжна в с.Харківці Лубенського району Полтавської області. 

 

         38. Про впорядкування адреси  магазину Теплівського споживчого 

товариства по вул.Грушевського в с.Смотрики Лубенського району Полтавської 

області. 

 

         39. Про присвоєння адреси житлового будинку  гр.Тимошенка В.М. в 

с.Високе Лубенського району Полтавської області. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_29.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_29.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%9Ci%D1%87%D1%83%D1%80i%D0%BD%D0%B0_36_2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%9Ci%D1%87%D1%83%D1%80i%D0%BD%D0%B0_36_2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2027.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2027.pdf


         40. Про проведення комунальним підприємством „Каштан“ демонтажу 

рекламних засобів ФОП Атавіна Д.В., ФОП Пономаренко Л.М. та ФОП 

Корнієнка Ю.В. 

 

         41. Про погодження Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам 

розроблення робочого проєкту по об’єкту „Будівництво зливної станції для 

приймання побутових та промислових стічних вод, які вивозяться асенізаційним 

транспортом за межами м.Пирятин Полтавської області“. 

 

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

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

43. Про облаштування майданчика для тимчасової стоянки автомобілів на 

16 машино-місць по вул.Соборна, 42 в м.Пирятин. 

 

          44. Про видачу громадянам будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки. 

 

          45. Про схвалення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2021 рік. 

 

          46. Про стан відвідування членами виконкому засідань виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради впродовж першого кварталу 2021 року. 

 

 47. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2021 року. 

 

У зв’язку з терміновою нарадою Сімонов А.В. та Мельниченко М.В. 

залишили   засідання    виконкому міської ради, продовжив вести засідання 

Пазюк С.Г. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

проінформувала   про надання дозволу  неповнолітній Панченко А.В. на 

укладання  договору оренди земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г.  запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника служби у справах дітей виконкому міської 

ради Грицай І.І.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 201 додається). 



2. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала   про   внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 09.12.2020 № 338. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника служби у справах дітей виконкому міської 

ради Грицай І.І.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 202 додається). 

 

3. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала   про   продовження строку перебування малолітніх дітей 

малолітніх дітей Бєлової Б.В., Бєлової А.В. в сім’ї патронатного вихователя. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

  Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                          „проти“ - 0 осіб; 

                          „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

          1. Інформацію начальника служби у справах дітей виконкому міської 

ради Грицай І.І.  узяти до відома. 

          2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання  

(рішення № 203 додається). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про надання 

матеріальної допомоги гр.Ярославському С.Б. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

 

 



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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 204 додається). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

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

допомоги гр. Оніщенко П.А. на поховання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

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

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

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 205 додається). 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про cтворення 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, при 

Пирятинському центрі надання соціальних послуг Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради Кабушки Ю.В.  узяти до відома.  



2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 206 додається). 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про 

координаційну раду з питань сімʼї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сімʼї та протидії торгівлі людьми при виконкомі 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради Кабушки Ю.В.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 207 додається). 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Кабушку Ю.В., головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради, яка проінформувала про внесення 

змін до рішення виконкому міської ради від 27.05.2020 № 127.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію головного спеціаліста відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради Кабушки Ю.В.  узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 208 додається). 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

яка проінформувала про організацію літнього оздоровлення дітей Пирятинської 

міської територіальної громади. 



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 освіти, молоді та спорту міської ради 

Шерзой Н.Г. узяти до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 209 додається). 

 

До засідання приєднався Сімонов А.В. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

          Манька С.Л., начальника  Пирятинських госпрозрахункових   очисних 

споруд, який проінформував про погодження плану робіт по використанню 

накопиченого прибутку за минулі періоди, планового прибутку на 2021 рік і 

нарахованої амортизації основних засобів у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні взяли участь Шикеринець І.С. 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

          1. Інформацію начальника  Пирятинських госпрозрахункових   очисних 

споруд Манька С.Л. узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 210 додається). 

 

11. 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: 

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 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 № 211 додається).   

 

До засідання приєднався Мельниченко М.В. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

           Никоненко Л.І., головного бухгалтера КП „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“, яка ознайомила з 

фінансовим планом комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Сімонов А.В. наголосив, що на сьогодні  проводяться титанічні  пошуки  

сімейних лікарів, вже залучено одного лікаря, планується ще два. Зазначив, що  в 

громаду приїхала працювати  Тетяна Ковадло, яка вже розпочала  свою роботу, 

на прийомі були  перші пацієнти та укладено близько 50 декларацій.  

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію головного бухгалтера КП „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ Никоненко Л.І. узяти 

до відома. 

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 212 додається). 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Порву О.В., головного спеціаліста  сектору житлово-комунального 

господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

запропонувала схвалити зміни до Програми з охорони навколишнього 

природного середовища на території Пирятинської міської територіальної 

громади на період 2021-2022 років. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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   головного спеціаліста сектору житлово-комунального 

господарства управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, 

житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради 

Порви О.В. узяти до відома. 

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 213 додається). 

 

14. 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“ (29 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 № 214 додається). 

 

15. СЛУХАЛИ: 

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

взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради, який 

інформував про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Пирятинської міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

             Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:              „за“ – „одноголосно“ (29 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 № 215 додається). 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про закінчення опалювального періоду 2020-2021 року на 

території населених пунктів Пирятинської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 В обговоренні взяли участь Шикеринець І.С., Пазюк С.Г. 

 У підсумку обговорення членами виконкому вирішено продовжити 

опалювати садочки, медичні заклади, будинки-інтернати. 

           На засіданні звучала пропозиція не закінчувати опалення й в будинках, та 

тоді за цей період населення не зможе отримати субсидію, адже в Україні 

субсидія видається до 15 квітня. 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення з врахуванням змін до 

рішення. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради Кошової Є.О. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання з 

врахуванням змін до рішення (рішення № 216 додається). 

 

17. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про передачу в оренду Головному управлінню Пенсійного 

фонду України в Полтавській області частини будівлі за адресою пл. Героїв 

Майдану, 2 в м. Пирятин. 

 

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 управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради Кошової Є.О. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 217 додається). 

 

18. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про надання дозволу на передачу в оренду Пирятинському 

РТЦК та СП майнового комплексу за адресою вул. Ярмаркова, 43 в м. Пирятин 

Полтавської обл.   

 

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 управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради Кошової Є.О. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 218 додається). 

 

Засідання залишив Колінчук В.В. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про надання дозволу на продовження дії договору оренди                                   

ФОП Гурковському Ю.Л. приміщення площею 31 кв.м в нежитловій будівлі, 

розташованій за адресою вул. Соборна, 43 в м. Пирятин Полтавської обл.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 



 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради Кошової Є.О. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 219 додається). 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Кошову Є.О., начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про надання дозволу на продовження договору оренди                                   

ФОП Снаговському О.О. приміщення площею 13,9 кв.м в нежитловій будівлі, 

розташованій за адресою вул. Соборна, 43 в м. Пирятин Полтавської обл. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сімонов А.В. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу управління комунальною власністю 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради Кошової Є.О. 

узяти до відома.  

2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 220 додається). 

 

Засідання залишив Сімонов А.В., а приєднався Колінчук В.В.. 

 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про взяття гр.Крючкової Т.О. на квартирний облік при  

виконкомі  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 містобудування та архітектури 

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 № 221додається). 

 

Засідання залишив Колінчук В.В. 

 

22. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про взяття  гр.Таранця М.О. на квартирний облік у 

с.Олександрівка 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 та архітектури 

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 № 222 додається). 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про відмову гр.Боргуну А.П. у взятті на квартирний облік 

громадян при виконкомі 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 містобудування та архітектури 

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 № 223 додається). 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси  житлового будинку гр.Хорошка В.П. 

по вул.Набережна 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 та архітектури 

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 № 224 додається). 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про  впорядкування адреси житлового будинку та земельної 

ділянки гр.Кошлача О.В. по вул.Чайкіної Л. в м.Пирятин Лубенського району 

Полтавської області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%92%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8__-_%D0%B6%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D1%83%D0%B4__%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87.pdf


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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 225 додається). 

 

Залишив засідання Голуб В.М. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси житлового будинку та земельних 

ділянок гр.Давидової Н.І. по вул.Мирводи в с.Б.Рудка Лубенського району 

Полтавської області. 

 

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 та архітектури 

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 № 226 додається). 

 

27. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси земельній ділянці гр.Легуш І.І. по 

вул.Тімірязєва, 34 в с.Калинів Міст. 

 

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 та архітектури 

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 № 227 додається). 

 

28. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала         про     впорядкування    адреси    житлового   будинку 

гр.Васюченко Н.М. по вул.Калініна, 18 в с.Сасинівка Пирятинського району 

Полтавської області. 

 

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 та архітектури 

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 № 228 додається). 

 

29. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири  у  житловому будинку по                     

вул.Європейська, 5 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 та архітектури 

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 № 229 додається). 

 

30. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по                     

вул.Герасименка, 3 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 та архітектури 

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 № 230 додається). 

 

31. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала  про нумерацію квартири у  житловому будинку по    

вул.Зоряна, 187 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 та архітектури 

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 № 231 додається). 

 

32. СЛУХАЛИ: 

           Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про  нумерацію квартири  у  житловому будинку по 

вул.Завокзальна, 29 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 та архітектури 

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 № 232 додається). 

 

33. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири у  житловому будинку по 

вул.Мічуріна, 36 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_29.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_29.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%9Ci%D1%87%D1%83%D1%80i%D0%BD%D0%B0_36_2.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%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%9Ci%D1%87%D1%83%D1%80i%D0%BD%D0%B0_36_2.pdf


ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 233 додається). 

 

34. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про нумерацію квартири   у  житловому будинку по  

вул.Аврущенка, 27 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 та архітектури 

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 № 234 додається). 

 

До засідання приєднався Голуб В.М. 

 

35. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про поділ  об’єктів нерухомого майна ТОВ „Агротехніка“  та 

присвоєння їм адреси 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. 

 

 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2027.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%20%D0%90%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2027.pdf


ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 235 додається). 

 

36. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала   про     впорядкування    адреси житлового будинку 

гр.Дмитренка В.Я. по вул.Садова в с.Малютинці 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 та архітектури 

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 № 236 додається). 

 

37. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси житлового будинку гр.Мудренка В.І. 

по вул.Молодіжна в с.Харківці 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 та архітектури 

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 № 237 додається). 

 

38. СЛУХАЛИ: 

          Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про впорядкування адреси  магазину Теплівського споживчого 

товариства по вул.Грушевського в с.Смотрики 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 та архітектури 

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 № 238 додається). 

 

39. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про присвоєння адреси житлового будинку  гр.Тимошенка В.М. 

в с.Високе 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 та архітектури 

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 № 239 додається). 

 

40. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про проведення комунальним підприємством „Каштан“ 

демонтажу рекламних засобів ФОП Атавіна Д.В., ФОП Пономаренко Л.М. та 

ФОП Корнієнка Ю.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Пономаренко В.І. зазначив, що він проти демонтажу рекламного засобу, 

так як вчасно сплачується за нього орендна плата. 

Крицький М.В.  вніс пропозицію розглянути питання  тільки в частині 

демонтажу рекламних засобів ФОП Атавіна Д.В. та ФОП Корнієнка Ю.В. 

 Кучерявий А.А. підтримав пропозицію Крицького М.В. 

в обговоренні взяли участь Козін А.А., Козін І.І. 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення зі змінами з врахуванням 

пропозиції Крицького М.В. –    виключити    демонтаж     рекламного засобу 

ФОП Пономаренко Л.М. 

 

За пропозицію Крицького М.В.: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ –  26 осіб; 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 1 особа (Божко А.М.). 

 

За рішення в цілому без зазначення в рішенні - ФОП Пономаренко Л.М.: 

 

ГОЛОСУВАЛИ:           „за“ –  25 осіб; 

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 2 особи (Божко А.М., Пазюк Н.Ю.). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 

врахуванням змін (рішення № 240 додається). 

 



Засідання залишили Лукяненко Р.І., Вірченко Ю.О., Котенко О.А. 

 

41. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про погодження Пирятинським госпрозрахунковим очисним 

спорудам розроблення робочого проєкту по об’єкту „Будівництво зливної 

станції для приймання побутових та промислових стічних вод, які вивозяться 

асенізаційним транспортом за межами м.Пирятин Полтавської області“.. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 241 додається). 

 

42. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про схвалення змін до Програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 242 додається). 



 

43. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про облаштування майданчика для тимчасової стоянки 

автомобілів на 16 машино-місць по вул.Соборна, 42 в м.Пирятин. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 243 додається). 

 

44. СЛУХАЛИ: 

Зергані М.І., начальника відділу містобудування та  архітектури 

управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності міської ради, яка 

проінформувала про видачу громадянам будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                      „проти“ - 0 осіб; 

                     „утримались“  - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію начальника відділу містобудування та архітектури 

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 № 244 додається). 

 

 

 



45. СЛУХАЛИ: 

        Нестерець Т.Д., начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про схвалення змін до Програми 

висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації 

на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 245 додається). 

 

46. СЛУХАЛИ: 

        Нестерець Т.Д., начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про стан відвідування членами 

виконкому засідань виконавчого комітету Пирятинської міської ради впродовж 

першого кварталу 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 

 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 246 додається). 

 

До засідання приєднався Вірченко Ю.О. 

 

47. СЛУХАЛИ: 

        Нестерець Т.Д., начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

виконкому міської ради, яка проінформувала про підсумки роботи із 

зверненнями громадян за І квартал 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Пазюк С.Г. запропонував прийняти рішення в цілому. 



 

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

                         „проти“ – 0 осіб; 

                         „утримались“ – 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію начальника відділу документообігу, звернень та контролю 

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

 2. Прийняти рішення виконавчого комітету з розглянутого питання 

(рішення № 247 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 


