
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок третьої (позачергової) сесії шостого скликання 

 

 

27 січня 2015 року                                                                                                   № 24          

 

 

Про план роботи Пирятинської міської  

ради на І півріччя 2015 року 

  

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України              

„Про місцеве самоврядування в Україні“, розглянувши пропозиції виконавчого 
комітету, постійних комісій щодо плану роботи Пирятинської міської ради 
шостого скликання на І півріччя 2015 року, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Пирятинської міської ради шостого 

скликання на І півріччя 2015 року (додається). 

2. Рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради шостого 

скликання від 13 серпня 2014 року № 149 „Про план роботи Пирятинської  

міської ради шостого скликання на ІІ півріччя 2014 року“ вважати таким, що 

втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/order


Додаток до рішення  

сорок третьої (позачергової)  сесії  

Пирятинської міської ради  

шостого скликання  

від 27 січня 2015 року № 24 

 
П Л А Н 

роботи Пирятинської міської ради шостого скликання на І півріччя 2015 року 

 

І. Сесії міської ради  

А. Сорок третя сесія Пирятинської міської ради – 27 січня 2015 року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

1. Міський бюджет на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

2. Звіти одержувачів бюджетних коштів на виконання заходів міських 

цільових Програм у 2014 році (перелік питань, які вносить постійна комісія з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, додається). 

3. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів Пирятинської 

міської ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ в 2014 році. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готують всі відділи. 

Доповідає: міський голова Рябоконь О.П. 

4. Звіт про виконання Програми соціального та економічного розвитку 

населених пунктів Пирятинської міської ради  на 2014 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готують всі відділи. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Шикеринець І.С.  

 5. Міські цільові Програми на 2015 рік. 

Ініціатори розгляду питання – розробники міських цільових Програм. 

Проекти рішень готують розробники міських цільових Програм. 

Доповідають: розробники міських цільових Програм. 

6. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 

7. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 
 



Б. Сорок четверта сесія Пирятинської міської ради – 18 лютого 2015 року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

1. Звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

2. Внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

3. Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів 

Пирятинської міської ради на 2015 рік.  

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готують всі відділи. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Шикеринець І.С.  

4. Міські цільові Програми на 2015 рік. 

Ініціатори розгляду питання – розробники міських цільових Програм. 

Проекти рішень готують розробники міських цільових Програм. 

Доповідають: розробники міських цільових Програм 

5. Хід виконання заходів спільного проекту 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“ 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства. 

Доповідає: начальник відділу будівництва, архітектури та ЖКГ Порва О.В. 

6. Громадські слухання в місті Пирятині. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує провідний спеціаліст з правових та гуманітарних 

питань. 

Доповідає: провідний спеціаліст з правових та гуманітарних питань Кудрявцев 

О.О. 

7. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 

8. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 
 

 
 

 



В. Сорок п’ята сесія Пирятинської міської ради – 18 березня 2015року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

1. Внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

 2. Хід виконання заходів міських цільових Програм в 2015 році. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проекти рішень готують розробники міських цільових Програм спільно з  

відділом фінансів та обліку міської ради. 

Доповідає: провідний спеціаліст з економічних питань Тараненко Л.М. та 

розробники міських цільових Програм. 

3. Підсумки фінансової та господарської діяльності комунальних 

підприємств міста в 2014 році. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проекти рішень готують комунальні підприємства спільно з  відділом фінансів 

та обліку міської ради. 

Доповідають: керівники (головні бухгалтери) комунальних підприємств. 

 4. Внесення змін та доповнень до міських цільових Програм у сфері 

комунального господарства. 

Ініціатори розгляду питання – комунальні підприємства міської ради. 

Проекти рішень готують комунальні підприємства спільно з  відділом фінансів 

та обліку міської ради. 

Доповідають: керівники (головні бухгалтери) комунальних підприємств. 

5. Затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 

голови, прийнятих у міжсесійний  період. 

Ініціатор розгляду питання – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

Проекти рішень готує керуючий справами виконавчого комітету. 

Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. 

6. Затвердження нормативів питного водопостачання та норм питомого 

водоспоживання населення міста Пирятина. 

Ініціатор розгляду питання – комунальне підприємство „Пирятинський міський 

водоканал“. 

Проект рішення готує КП „Пирятинський міський водоканал“. 

Доповідає: директор КП „Пирятинський міський водоканал“ Дубров М.Я. 

7. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 

8. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 

 

 



Г. Сорок шоста сесія Пирятинської міської ради – 29 квітня 2015 року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

  1. Показники міського бюджету за І квартал 2015 року. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

  2. Діяльність Пирятинської міської ради в напрямку європейської 

ініціативи „УГОДА МЕРІВ“. 

Ініціатор розгляду питання – міський голова. 

Проект рішення готують заступники міського голови з питань діяльності 

виконавчого комітету. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Варава М.В. 

  3. Внесення змін та доповнень до міських цільових Програм у сфері 

соціального захисту населення. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проекти рішень готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань фінансів та обліку Кеда С.Ю. 

  4. Внесення змін та доповнень до плану діяльності міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує провідний спеціаліст з правових та гуманітарних 

питань міської ради. 

Доповідає: провідний спеціаліст з правових та гуманітарних питань Кудрявцев 

О.О. 

5. Затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 

голови, прийнятих у міжсесійний  період. 

Ініціатор розгляду питання – керуючий справами виконавчого комітету. 

Проекти рішень готує керуючий справами виконавчого комітету. 

Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. 

 6. Хід виконання заходів міських цільових Програм в 2015 році. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проекти рішень готують розробники міських цільових Програм спільно з  

відділом фінансів та обліку міської ради. 

Доповідає: провідний спеціаліст з економічних питань Тараненко Л.М. та 

розробники міських цільових Програм. 

7. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 

8. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 

 

 



Д. Сорок сьома сесія Пирятинської міської ради – 20 травня 2015 року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

  1. Витрачання коштів резервного фонду міського бюджету. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань фінансів та обліку Кеда С.Ю. 

2. Звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2015 року. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 

 3. Внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань фінансів та обліку Кеда С.Ю. 

4. Хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 

населених пунктів Пирятинської міської ради на 2015 рік по основних напрямах 

розвитку за підсумками  І кварталу 2015 року. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готують всі відділи. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Шикеринець І.С. 

 5. Організація діяльності структурного підрозділу та затвердження 

Положення про Центр адміністративних послуг Пирятинської міської ради. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує керуючий справами виконавчого комітету. 

Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету Кочур Л.В. 

 6. Генеральний план міста Пирятина. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ будівництва, архітектури та ЖКГ. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Варава М.В. 

7. Повідомлення депутатів міської ради про свою роботу у виборчих 

округах та в закріплених мікрорайонах. 

Ініціатор розгляду питання – секретар міської ради. 

Проект рішення готує секретар міської ради. 

Доповідають: секретар міської ради Новіков О.О., депутати міської ради 

шостого скликання. 

8. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 

9. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 

 



Е. Сорок восьма сесія Пирятинської міської ради – 17 червня 2015 року. 

Питання, що вносяться на розгляд ради: 

 

 1. Внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: провідний спеціаліст з питань фінансів та обліку Кеда С.Ю. 

 2. Про впорядкування продажу  пива, алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових  в об’єктах торгівлі та закладах громадського харчування  

на території  Пирятинської міської ради. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує провідний спеціаліст з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна Зубко Л.М. 

Доповідає: заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Шикеринець І.С. 

3. Затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 

голови, прийнятих у міжсесійний період. 

Ініціатор розгляду питання – керуючий справами виконавчого комітету. 

Проекти рішень готує керуючий справами виконавчого комітету. 

Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. 

 4. Внесення змін та доповнень до міських цільових Програм. 

Ініціатори розгляду питання – розробники міських цільових Програм. 

Проекти рішень готують розробники міських цільових Програм. 

Доповідають: розробники міських цільових Програм. 

  5. Місцеві податки і збори на 2016 рік. 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ фінансів та обліку. 

Доповідає: провідний спеціаліст з економічних питань Тараненко Л.М. 

  6. План роботи міської ради на ІІ півріччя 2015 року. 

Ініціатор розгляду питання – секретар міської ради. 

Проект рішення готує секретар міської ради. 

Доповідає: секретар міської ради Новіков О.О. 

7. Виконання спільного проекту 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“ 

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет міської ради. 

Проект рішення готує відділ будівництва, архітектури та ЖКГ. 

Доповідає: начальник відділу будівництва, архітектури та ЖКГ Порва О.В. 

8. Питання комунальної власності та приватизації (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з питань будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства Пирятинської міської ради на розгляд сесії ради, 

додається). 



9. Питання земельних відносин та містобудування (перелік питань, які 

вносить постійна комісія з земельних та екологічних питань Пирятинської 

міської ради на розгляд сесії ради, додається). 

 

 
ІІ. Засідання постійних комісій 

(згідно з графіком засідань постійних комісій) 

 

Відповідно до планів роботи постійних комісій. 

 

 
ІІІ. Засідання погоджувальної ради 

(20 січня, 17 лютого, 17 березня, 28 квітня, 19 травня, 16 червня) 
 

1. Попереднє ознайомлення з питаннями та матеріалами, що вносяться до 

порядку денного чергової сесії. 

2. Ознайомлення зі змінами чинного законодавства. 

3. Обговорення питань організації діяльності міської ради. 

 

 

   

 

Секретар міської ради                 О.О.Новіков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до плану роботи 

Пирятинської міської ради  

на І півріччя 2015 року 

 

ПЕРЕЛІК  

питань, які пропонуються постійними комісіями  

на розгляд Пирятинської міської ради 

 

1. Питання земельних відносин та містобудування: 

 
1. Про надання в оренду земельних ділянок підприємствам, установам, 

організаціям та підприємцям. 

2. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок підприємствам, установам, організаціям, 

підприємцям і громадянам. 

3. Про поновлення терміну користування земельними ділянками 

підприємствам, установам, організаціям та підприємцям. 

4. Про припинення права користування земельними ділянками. 

5. Про припинення та перехід права користування земельними ділянками. 

6. Про продаж земельних ділянок. 

7. Про зміну цільового призначення земельних ділянок. 

8. Про затвердження договорів оренди земельних ділянок. 

9. Про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

10. Про внесення змін до деяких пунктів рішень Пирятинської міської 

ради. 

11. Про втрату чинності деяких пунктів рішень Пирятинської міської 

ради та рішень виконавчого комітету Пирятинської міської Ради народних 

депутатів. 

12. Про припинення договорів про обмеження права на земельні ділянки 

шляхом їх розірвання. 

13. Про передачу у власність, оренду земельних ділянок громадянам. 

14. Про припинення договорів оренди земельних ділянок шляхом його 

розірвання. 

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, які пропонуються на земельні торги. 

16. Про надання в постійне користування земельних ділянок 

підприємствам, установам, організаціям. 

17. Про затвердження технічних документацій із землеустрою.  

18. Про надання згоди на поділ земельних ділянок.  

19. Про надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок. 

20. Про поновлення терміну дії рішень Пирятинської міської ради. 

21. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам, які знаходяться у них в 

користуванні. 



22. Про надання дозволів на виготовлення паспорту прив’язки 

тимчасових споруд та розроблення технічної документації щодо встановлення 

меж сервітуту для розміщення тимчасових споруд. 

23. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж 

сервітуту для розміщення тимчасових споруд. 

 
2. Питання комунальної власності: 

 
1. Про приватизацію (відчуження) нежитлових приміщень. 

2. Про надання згоди на прийняття об’єктів до комунальної власності 

територіальної громади міста Пирятина. 

3. Про зарахування  майна до комунальної власності  територіальної 

громади міста Пирятина.  

4. Про надання згоди на передачу комунального майна комунальної 

власності територіальної громади міста Пирятина  в користування. 

5. Про надання згоди на передачу майна комунальної власності 

територіальної громади міста Пирятина до державної власності. 

6. Про передачу комунального майна територіальної громади міста 

Пирятина у спільну власність територіальних громад Пирятинського району. 

7. Про передачу майна комунальної власності в оперативне управління 

установам, закладам та виконавчим органам Пирятинської міської ради. 

8. Про передачу майна комунальної власності територіальної громади 

міста Пирятина в господарське відання комунальним підприємствам, 

засновником яких є Пирятинська міська рада. 

9. Про продаж майна комунальної власності територіальної громади         

міста Пирятина.  

 

 

 

 

Секретар міської ради                 О.О.Новіков 

 

 

 


