
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

20.05.2016                                                                                                  № 47 

 

 

Про проведення чергового  

засідання виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради  

 

  

 Відповідно до статті 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи вимоги статті 15 Закону України „Про доступ до 

публічної інформації“ та керуючись Регламентом виконкому Пирятинської 

міської ради сьомого скликання:  

1. Провести чергове засідання виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 25 травня 2016 року, о 14 годині,  у приміщенні Пирятинської 

міської ради (вул. Соборна, 21, м. Пирятин). 

2. Рекомендувати членам виконавчого комітету розглянути наступні 

питання: 

про затвердження зведеного кошторисного розрахунку „Реконструкція 

частини гуртожитку, що перебуває у власності територіальної громади              

м. Пирятин, площа Героїв Майдану, 2, для облаштування приміщення та 

розміщення в ньому Центру надання адміністративних послуг“; 

про встановлення тарифів на послуги з централізованого водовідведення; 

про визначення КП „Каштан“ зони відповідальності рятувального поста 

на о.Масальський;   

про  взяття  гр. Пляцук А.В.  на квартирний облік при виконкомі  міської 

ради; 

про взяття  гр. Бутенка О.І. на квартирний облік при виконкомі              

міської ради; 

про  відмову гр. Медведєву А.К. у взятті на квартирний облік громадян 

при виконкомі Пирятинської міської ради; 

про  внесення учасників бойових дій до списку громадян на 

першочергове отримання житла; 

про встановлення  попереджувальних дорожніх   знаків  та  світлофора    

для позначення нерегульованих перехресть і  пішохідних  переходів    

м.Пирятин; 



про присвоєння адреси приміщенням гаражів у ряді існуючих гаражів 

біля житлового будинку № 17 по вул. Кошового О.; 

про присвоєння адреси земельній ділянці  гр. Ухань Т.П.  в ряді існуючих 

гаражів біля житлового будинку № 17 по вул. Кошового; 

про нумерацію квартир в житловому будинку по  вул.Абаканська, 5 в 

м.Пирятин; 

про реконструкцію нежитлової будівлі по вул. Гоголя, 36 (колишня 

молочна кухня) в м. Пирятин під житловий будинок; 

         про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2016 року. 

3. Начальнику відділу муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради Коваль Л.П. забезпечити оприлюднення повідомлення 

про проведення чергового засідання виконавчого комітету міської ради та 

проектів рішень, які планується винести на розгляд, на офіційних  веб -сайтах 

територіальної громади Пирятинської міської ради і міста Пирятина та 

Пирятинського району. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Пирятинської міської ради Кочур Л.В.  

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

міського голови                                                     І.ШИКЕРИНЕЦЬ 


