
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок дев’ятої сесії  шостого скликання 

 

 

30 липня 2015 року                                                                                                     № 135   

 

 

Про план роботи Пирятинської міської ради  

на ІІ півріччя 2015 року 

 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 12 Регламенту 

Пирятинської міської ради шостого скликання, враховуючи висновки постійних 

комісій та структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на ІІ півріччя 2015 

року (додається). 

2. Дозволити міському голові, секретарю міської ради, заступникам 

міського голови, постійним комісіям міської ради при необхідності вносити зміни 

до плану роботи. 

3. Зобов’язати: 

секретаря міської ради Новікова О.О. забезпечити своєчасне доведення 

плану роботи міської ради до голів постійних комісій міської ради, заступників 

міського голови, керівників виконавчих органів міської ради; 

заступників міського голови, керівників виконавчих органів міської ради 

дотримуватись строків і термінів, встановлених Регламентом Пирятинської 

міської ради, щодо розроблення та подачі матеріалів на пленарні засідання ради. 

5. Рішення сорок третьої сесії міської ради від 27 січня 2015 року „Про 

затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на І півріччя 2015 року“ 

вважати виконаним та зняти з контролю. 

6.  Організацію та координацію виконання рішення покласти на секретаря 

міської ради  Новікова О.О., контроль – на постійні комісії міської ради. 

 

Міський голова                                   О.РЯБОКОНЬ 

http://www.docufreezer.com/order


Додаток до рішення сорок дев’ятої сесії 
Пирятинської міської ради шостого скликання 

від 30 липня 2015 року № 135 

                                           „Про план роботи Пирятинської міської ради  

      на ІІ півріччя 2015 року“ 
 

ПЛАН 
роботи Пирятинської міської ради шостого скликання 

на ІІ півріччя 2015 року 
 

Питання для обговорення на пленарних засіданнях  міської ради: 
 

3 квартал 2015 року 
  

1. Про затвердження звіту  фінансово-господарської діяльності міської ради 

за І півріччя 2015 року – липень. 
ГОТУЄ:  

начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 
Постійна комісія з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін та розвитку  

Підприємництва (Салівон О.О.) 
2. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік – липень, серпень. 
ГОТУЄ:  

відділ фінансів та обліку (Цюра І.О.) 
Постійна комісія з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, 

фінансів і цін та розвитку  

Підприємництва (Салівон О.О.) 
3. Про виконання програми економічного і соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради на 2015 рік за 6 місяців 2015 року – серпень. 
ГОТУЮТЬ:  

заступники міського голови по напрямках діяльності (Шикеринець І.С., 

Варава М.В.) 
Постійні комісії міської ради  

за направленнями. 

4. Про виконання міських цільових Програм, затверджених рішеннями 

міської ради. 
ГОТУЮТЬ:  

заступники міського голови по напрямках діяльності (Шикеринець І.С., 

Варава М.В.) 
Постійні комісії міської ради 

за направленнями. 

5. Про роботу постійних комісій та хід виконання рішень ради – серпень. 
ГОТУЄ:  

секретар міської ради Новіков О.О. 



Постійні комісії міської ради 
за направленнями. 

6. Питання земельних відносин – липень-серпень. 
  ГОТУЄ:  

начальник відділу з земельних та екологічних питань Стадник Є.В. 
Постійна комісія з питань земельних 

відносин та екології (П’ятак С.М.) 
   7. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих в міжсесійний період –липень-серпень. 

ГОТУЄ:  

керуючий справами виконавчого комітету Кочур Л.В. 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської етики, діяльності ЗМІ та 

контролю за виконанням рішень 

міської ради (Чайка Т.Г.). 

8. Про готовність комунального господарства міста до роботи в осінньо-

зимовий період 2015-2016 рр. – серпень. 

ГОТУЄ:  

заступник міського голови з питань діяльності виконкому Варава М.В. 
Постійна комісія з питань  

розвитку будівництва, архітектури,  

благоустрою територій, житлово-

комунального господарства,  

комунальної власності та приватизації 

(Шульга А.Г.). 

12. Про хід підготовки до відзначення Дня міста Пирятина – серпень. 

ГОТУЄ:  

заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету  

Шикеринець І.С. 
Постійні комісії міської ради 

за направленнями. 

13. Про упорядкування структури апарату міської ради – серпень. 

ГОТУЄ:  

керуючий справами виконавчого комітету Кочур Л.В. 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської етики, діяльності ЗМІ та 

контролю за виконанням рішень 

міської ради (Чайка Т.Г.). 

 

4 квартал 2013 рік 
  

1. Про внесення змін до міського бюджету на 2015 рік – вересень. 
ГОТУЄ:  

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



Постійна комісія з питань  

соціально -економічного розвитку,  

бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва (Салівон О.О.). 

2. Про внесення змін і доповнень до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2015 рік –вересень. 

ГОТУЄ:  

провідний спеціаліст з правових та гуманітарних питань Кудрявцев О.О. 
Головна постійна комісія з питань  

державної регуляторної політики 

(Салівон О.О.). 
3. Про списання основних засобів. 
ГОТУЄ:  

начальник відділу фінансів та обліку-головний бухгалтер Цюра І.О. 
Постійна комісія з питань  

соціально-економічного розвитку,  

бюджету, фінансів і цін та розвитку 

підприємництва (Салівон О.О.). 

4. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих в міжсесійний період – жовтень. 

ГОТУЄ:  

керуючий справами виконавчого комітету Кочур Л.В. 
Постійна комісія з питань регламенту,  

депутатської етики, діяльності ЗМІ та 

контролю за виконанням рішень 

міської ради (Чайка Т.Г.). 

5. Питання регулювання земельних відносин. 

ГОТУЄ:  

начальник відділу з земельних та екологічних питань Ясько І.М. 
Постійна комісія з питань земельних 

відносин та екології (П’ятак С.М.). 

 
Робота постійних комісій проводиться за індивідуальними  планами. 
ГОТУЮТЬ: голови постійних комісій 
                                                                        Салівон О.О.  

                                                                                  Шульга А.Г. 
                                                                        Криворучко В.В. 
                                                                        Солонський О.М. 
                                                                        П’ятак С.М. 

Чайка Т.Г. 
                                                                                                                      

  

  

   

Секретар міської ради                                                                   О.О.Новіков 



  

  

   

                                                                                                 
  


