
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

04.05.2016                                                                                                  № 41 

 

 

Про скликання дев’ятої 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 дев’яту позачергову сесію Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  13 травня  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 затвердження Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади 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 внесення змін та доповнень до рішення п’ятої позачергової сесії 

міської ради сьомого скликання від 25 січня 2016 року  № 7 „Про бюджет 

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 прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  житлового  будинку № 4 по провулку Поштовому в     

м. Пирятин; 

про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади квартир № 31 та № 33 в  житловому  будинку № 14 А 

по вулиці Проїзна в м. Пирятин; 

про внесення змін до Статуту комунального підприємства роздрібної 

торгівлі „Райдуга“;   



про внесення змін до Статуту дошкільного навчального закладу „Червона 

Шапочка“; 

про передачу в безоплатне користування Управлінню державної 

казначейської служби України у Полтавській області та відділенню поліції 

Головного управління Національної поліції у Полтавській області основних 

засобів; 

про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми культурно-

мистецьких заходів на 2016 рік; 

про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм 

одержувачами коштів у 2015 році; 

про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період; 

про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний 

період; 

про затвердження Положення про відділ з земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради; 

про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 

послуг; 

про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

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 надання дозволів учасникам антитерористичної операції  на розробку 

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  в с. Верхоярівка  

для ведення особистого селянського господарства;  

про надання дозволу гр. Бодаку В.П. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в межах с. Замостище  для ведення 

особистого селянського господарства; 

про надання дозволу гр. Скрипці Е.О. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража; 

про надання дозволу гр. Артюховій Л.Ю. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража; 

про надання дозволу Пирятинській районній раді  на розробку технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Соборна, 43 в м.Пирятин;   

про надання дозволу гр. Латоновій Т.П. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража. 

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

повідомлення про скликання дев’ятої позачергової сесії міської ради сьомого 

скликання в засобах масової інформації та проектів рішень, які плануються 

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, членів 

виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань 

діяльності виконкому, начальників відділів та провідних спеціалістів, 

керівників комунальних підприємств, шкіл, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів і закладів культури, голів квартальних комітетів, 

представників засобів масової інформації та громадськості. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Чайку Т.Г. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

міського голови                                                      І.Шикеринець                                            


