
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

15.01.2015                                                                                              № 02 

 

Про скликання другого пленарного 

засідання 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 друге пленарне засідання позачергової сорок третьої сесії 

Пирятинської міської ради шостого скликання 27 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 звіт міського голови Рябоконя О.П. про роботу виконавчих органів 

Пирятинської міської ради в 2014 році; 

 про виконання Програми економічного і соціального розвитку населених  

пунктів Пирятинської міської ради за 2014 рік; 

 про міський бюджет на 2015 рік; 

 про місцеві податки і збори на 2015 рік; 

 про затвердження міських цільових програм на 2015 рік; 

 про план роботи Пирятинської міської  ради на І півріччя 2015 року; 

 про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради та 

розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період; 

 питання регулювання земельних відносин. 

3. Засідання профільних постійних комісій провести 22 та 23 січня, а 

засідання зведених постійних комісій – 26 січня 2015 року в приміщенні міської 

ради по вул. Леніна, 21 в м.Пирятин. 

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

депутатів про скликання другого пленарного засідання позачергової сорок 

третьої сесії міської ради шостого скликання та про проекти рішень, які 

планується винести на розгляд сесії. 

http://www.docufreezer.com/order


5. На сесію запросити членів виконавчого комітету, заступників 

міського голови, начальників відділів та провідних спеціалістів виконкому 

міської ради, керівників комунальних підприємств міста,  голів квартальних 

комітетів, представників засобів масової інформації. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Новікова О.О. 

 

 

 

 

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ   

 

 

 
                                                                


