
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

01.03.2016                                                                                                  № 23 

 

 

Про скликання восьмої  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 восьму сесію Пирятинської міської ради сьомого скликання  

29 березня  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 

питання: 

про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації органів місцевого 

самоврядування „Асоціація міст України“; 

про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними 

органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету; 

про скасування рішення сорок восьмої сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання від 26.06.2015 № 95 „Про акцизний податок на 2016 рік“; 

про затвердження Статуту комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“ (у новій редакції); 

про затвердження міської цільової Програми розвитку баскетболу в         

м. Пирятин на 2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми „Всебічний  захист  

соціально-економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, 

пенсіонерів,  інвалідів та учасників антитерористичної операції на 2016  рік“; 

про затвердження міської цільової Програми зайнятості населення на 

2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми розвитку фізичної культури 

і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 рік; 



про затвердження міських цільових Програм на 2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми покращення якості 

соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної 

територіальної громади у 2016 році; 
про затвердження міської цільової Програми надання соціальних послуг 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги на 2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми „Чорнобильці серед нас,  

з нами в житті та пам’яті“;  

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 затвердження міської цільової Програми капітального ремонту та 

реконструкції  житлового фонду м.Пирятин на 2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми організації рятування людей 

на водних об’єктах міста Пирятина у літній період 2016 року; 

про затвердження міської цільової Програми розвитку комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2016 рік; 

про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм 

одержувачами коштів у 2015 році; 

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“. 

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

повідомлення про скликання восьмої 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. 

3. 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 комунальних підприємств, 

закладів освіти, культури, голів квартальних комітетів, представників засобів 

масової інформації та громадськості. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Чайку Т.Г. 

 

 

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ                      


