
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.01.2015                                                                                              № 01 

 

Про скликання позачергової  

сорок третьої сесії Пирятинської  

міської ради шостого скликання 

 

Відповідно до підпунктів 4, 5, 9 статті 46, підпунктів 8, 20 пункту 4 статті 

42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи 

вимоги закону України „Про державний бюджет України на 2015 рік“, статті 15 

закону України „Про доступ до публічної інформації“ та керуючись 

Регламентом Пирятинської міської ради шостого скликання:  

1. Скликати позачергову сорок третю сесію Пирятинської міської ради 

шостого скликання 15 січня 2015 року о 9.00 годині в приміщенні актової зали 

Будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Пушкіна,33 в м.Пирятин. 

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на засіданні ради питання: 

про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс відділу освіти 

Пирятинської райдержадміністрації; 

про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

м.Пирятин з балансу Пирятинської міської ради на баланс відділу відділу 

культури, туризму та архівної справи Пирятинської райдержадміністрації; 

про зняття з контролю рішень міської ради; 

про спільний проект Пирятинської міської, Великокручанської, 

Олександрівської, Дейманівської, Харківецької, Сасинівської, Каплинцівської та 

Білоцерківської сільських рад району „Придбання сміттєвоза та контейнерів для 

покращення матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти довкілля 

Пирятинського краю“. 

3. Секретарю міської ради Новікову О.О. забезпечити інформування 

депутатів про скликання позачергової сорок третьої сесії міської ради шостого 

скликання та про проекти рішень, які планується винести на розгляд сесії. 

4. На сесію запросити голів Пирятинської райдержадміністрації та 

районної ради, начальників відділу освіти та відділу культури, туризму та 

архівної справи Пирятинської райдержадміністрації, заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчого комітету, начальників відділів та 

провідних спеціалістів міської ради, керівників дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів, представників засобів масової інформації. 
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5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 31.12.2014 № 116 „Про скликання позачергової сорок третьої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання“. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Новікова О.О. 

 

 

 

 

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ   

 

 

 
                                                                


