
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

18.07.2016                                                                                                № 79 

 

 

Про скликання дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

 

  

 Відповідно до частини шостої статті 46, пункту 2 частини третьої статті 

50, частини другої 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 дванадцяту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання  28 липня  2016 року, о 14 годині, у приміщенні Центру дитячої та 

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

Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарному засіданні ради 

наступні питання:  

про внесення змін до міської цільової Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2016 рік; 

про затвердження міської цільової Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки „Юні патріоти Пирятинщини“; 

про затвердження міської цільової Програми „Інклюзивна освіта: крок за 

кроком“ на 2016-2017 р.р.; 

про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми утримання 

служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2016 рік; 

про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми розвитку 

комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2016 рік; 

про внесення змін та доповнень до міської цільової Програми 

покращення якості обслуговування найбільш вразливих верств населення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2016 році; 

про затвердження міської цільової Програми забезпечення надання 

медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  на 2016 рік; 



про затвердження міської цільової Програми взаємодії з 

правоохоронними органами щодо профілактики злочинності на території 

Пирятинської міської ради 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 до Статуту комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“; 

 про внесення змін до Статуту комунального підприємства „Каштан“; 

 про затвердження Положення про тендерний комітет Пирятинської 

міської ради; 

про  затвердження Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі 

електронних державних закупівель;  

про внесення змін до Положення про Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району та 

затвердження переліку соціальних послуг, умов і порядку їх надання;  

про затвердження Порядку передачі житлового комплексу або його 

частини на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; 

про передачу на баланс ОСББ „Європейська, 4А“ житлового будинку     

№ 4А по вулиці Європейська; 

про передачу на баланс ОСББ „Лідер - 2015“ житлового будинку №13а по 

вул. Кошового;  

про передачу в управління ОСББ „Соборна, 47“ житлового будинку № 47 

по вул. Соборна;  

про прийняття у комунальну власність нерухомого майна; 

питання регулювання земельних відносин. 

3. Відділу муніципальних послуг та правових питань виконкому міської 

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

дванадцятої  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 залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар міської ради Т.ЧАЙКА                                     


