
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

27.10.2016                                                                                             № 115 

 

 

Про скликання шістнадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

 

  

 Відповідно до підпунктів 4, 5 статті 46, підпункту 20 пункту 4 статті 42 

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

статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації“ та керуючись 

Регламентом Пирятинської міської ради сьомого скликання:   

1. Скликати шістнадцяту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання  09 листопада  2016 року, о 14 годині, у приміщенні Центру дитячої 

та юнацької творчості (вул. Пушкіна, 33, м. Пирятин). 

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарному засіданні ради 

наступні питання:  

 про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

 про затвердження Програми взаємодії з правоохоронними органами щодо 

профілактики злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік; 

 про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми підтримки 

Пирятинського районного військового комісаріату на період часткової 

мобілізації у 2016 році, мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних 

Пирятинської об’єднаної територіальної громади та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань, на 2016 рік; 

 про затвердження Програми підтримки управління Державної 

казначейської служби у Пирятинському районі Полтавської області на 2016 рік; 

 про затвердження Програми підтримки ОСББ на 2017 рік; 

 про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми розвитку 

фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України 

на 2016 рік; 



 про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік; 

 про внесення змін та доповнень до  рішення третьої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року № 62 

„Про затвердження міської цільової Програми фінансування потреб 

комунального підприємства  „Каштан“ на утримання об’єктів комунальної 

власності на 2016 рік“; 

 про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми утримання 

служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2016 рік; 

 про затвердження Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина 

на 2016 рік; 

 про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2016 рік (приведення у відповідність до Закону України від 25 грудня                 

2015 року № 928-VIII „Про Державний бюджет України на 2016 рік“); 

 про передачу на баланс ОСББ „Комфортлайф“ житлового будинку № 3 по 

вул. Полтавська; 

про затвердження Положення про місцеві ініціативи у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді; 

про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

 про внесення змін до Статуту Пирятинської школи естетичного 

виховання; 

питання регулювання земельних відносин. 

3. Секретарю міської ради Чайці Т.Г. забезпечити оприлюднення 

повідомлення про скликання шістнадцятої  сесії міської ради сьомого 

скликання в засобах масової інформації та проектів рішень, які планується 

винести на розгляд сесії, на офіційних  веб-сайтах територіальної громади 

Пирятинської міської ради і міста Пирятина та Пирятинського району в 

установлені чинним законодавством терміни. 

4. На сесію запросити депутатів Полтавської обласної ради, обраних від 

міста, членів виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради, начальників відділів та провідних 

спеціалістів виконкому міської ради, керівників комунальних підприємств, 

закладів освіти, культури, голів квартальних комітетів, представників засобів 

масової інформації та громадськості. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Чайку Т.Г. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ                                     


