
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

25.05.2016                                                                                                  № 48 

 

 

Про скликання десятої позачергової 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 десяту позачергову сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання  03 червня  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 

наступні питання: 

про підсумки перших виборів та визнання повноважень старост сіл 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та 

затвердження складу“; 

про затвердження Положення про стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади;  

  про внесення змін у додаток до рішення сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання  від 24 лютого 2016 року № 32 „Про затвердження 

структури та загальної чисельності працівників Пирятинської міської ради на 

2016 рік“; 

про передачу квартири № 33 у житловому будинку № 47 по вул. Соборна 

в м. Пирятин на баланс КП „Каштан“; 

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 рішення третьої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 грудня 2015 року             

№ 63 „Про затвердження міської цільової Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2016 рік“; 

про внесення змін та доповнень до рішення восьмої сесії (третє засідання) 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 12 квітня 2016 року № 76 

„Про затвердження міської цільової Програми капітального ремонту та 

реконструкції  житлового фонду м.Пирятин 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 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) земельних ділянок в натурі (на 

місцевості); 

про надання дозволу редакції районної газети „Пирятинські вісті“ на 

розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) земельних 

ділянок в натурі (на місцевості); 

про продовження ФОП Свічці С.П. терміну оренди земельної ділянки для 

обслуговування будівлі торгівлі; 

про надання дозволу гр. Живилу Г.Д. на заключення договору оренди; 

про затвердження Положення про відділ із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради. 

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

повідомлення про скликання десятої  позачергової 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 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 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                                          


