
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

17.02.2016                                                                                                  № 19 

 

 

Про скликання сьомої 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 сьому  сесію Пирятинської міської ради сьомого скликання  

24 лютого  2016 року, о 15 годині, у приміщенні Центру дитячої та юнацької 

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

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарному засіданні ради 

питання: 

Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм 

одержувачами коштів у 2015 році  

Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Пирятинської міської 

ради за 2015 рік 

Про надання дозволу на списання з балансового обліку Пирятинської 

міської ради основних засобів, що перебувають у користуванні дошкільного 

навчального закладу  „Червона шапочка“ 

Про призначення перших виборів старост сіл Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади 

Про перейменування деяких вулиць міста Пирятина 

Про внесення змін до додатку 2 рішення третьої позачергової сесії  

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 грудня 2015 року № 72  

Про встановлення пільг у Пирятинській школі естетичного виховання 

Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  комунального підприємства „Олександрівське – 2006“ 

Про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  Олександрівського дошкільного навчального закладу 

„Ромашка“ 

Про затвердження Статуту КП „Каштан“ (у новій редакції)  



Про заборону використання піротехнічних та інших вибухонебезпечних 

виробів  на території Пирятинської об’єднаної  територіальної громади 

Про затвердження громадянам технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

Про надання дозволів на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) громадянам 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості за 

адресою: майдан Незалежності, 19 ФОП Чепур Т.М. для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі та заключення договору оренди строком  на         

5 років 

Про надання гр. Саврану О.М. дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в м.Пирятин, вул. Полтавська для 

будівництва індивідуального гаража  на правах власності. 

3. Відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської 

ради (Коваль Л.П.) забезпечити оприлюднення повідомлення про скликання 

сьомої сесії міської ради сьомого скликання в засобах масової інформації та 

проектів рішень, які плануються винести на розгляд сесії, на офіційних  сайтах 

територіальної громади Пирятинської міської ради і міста Пирятина та 

Пирятинського району в установлені чинним законодавством терміни. 

          4. На сесію запросити голову Пирятинської районної ради, депутатів 

Полтавської обласної ради, членів виконавчого комітету міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконкому, начальників 

відділів та провідних спеціалістів, керівників закладів культури, голів 

квартальних комітетів, представників засобів масової інформації та 

громадськості. 

           5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому Пирятинської міської ради Кочур Л.В. 

 

 

 

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ                      


