
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

08.02.2017                                                                                            № 14 

 

 

Про скликання двадцятої 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 двадцяту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання  28 лютого 2017 року (перше пленарне засідання) та 03 березня             

2017 року (друге пленарне засідання), о 14 годині, у приміщенні Центру дитячої 

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

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарних засіданнях ради 

наступні питання:  

 про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2016 році; 

 про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2016 рік; 

 про затвердження звіту про виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2016 рік; 

 про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм комунальним підприємством „Каштан“ у 2016 році; 

 про затвердження звіту про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм комунальним підприємством „Пирятинський міський 

водоканал“ у 2016 році; 

 про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

міських цільових програм одержувачами коштів у 2016 році; 

 про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної громади на 2017 рік; 



 про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей             

у 2017 році; 

 про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“; 

 про затвердження Програми соціальної реабілітації дітей-інвалідів у            

2017 році; 

 про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2017 рік; 

 про затвердження Програми соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади, на 2017 рік; 

 про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-економічних 

прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та 

учасників антитерористичної операції“ на 2017 рік; 

 про затвердження Програми покращення фізичного та психологічного 

стану учасників антитерористичної операції у 2017 році; 

 про затвердження Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та 

пам’яті“ на 2017 рік; 

 про затвердження Програми покращення якості соціального 

обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної 

територіальної громади у 2017 році; 

 про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 

на 2017 рік; 

 про внесення змін та доповнень до Програми культурно-мистецьких 

заходів на 2017 рік; 

 про затвердження Програми закріплення в селах Пирятинської міської 

ОТГ спеціалістів медичної галузі на 2017 рік; 

 про затвердження  Програми  покращення матеріально – технічної бази 

фельдшерсько-акушерського пункту в селі Олександрівка на 2017 рік; 

 про внесення змін та доповнень до Програми утримання служби 

благоустрою комунального підприємства "Каштан" на 2017 рік; 

 про внесення змін та доповнень до Програми фінансування потреб 

комунального підприємства "Каштан" на утримання об’єктів комунальної 

власності на 2017 рік; 

 про затвердження Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятина у літній період 2017 року; 

 про затвердження програми „Питна вода“ на 2017 рік; 

 про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік; 

 про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік; 

 про затвердження Програми розвитку дорожнього руху Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік; 



 про затвердження Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік; 

 про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на                                 

2017-2018 роки; 

 про затвердження Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина 

на 2016 рік 

 про затвердження Програми модернізації каналізаційної насосної станції 

Пирятинської центральної районної лікарні на 2017 рік; 

 про затвердження Програми  взаємодії з Пирятинським районним 

сектором  Головного Управління ДСНС України в Полтавській області щодо 

забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської ОТГ у 2017 році; 

 про затвердження Програми забезпечення Пирятинської районної 

бібліотеки для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та           

І півріччя 2018 року; 

 про затвердження Програми реалізації спортивно-масових заходів, 

змагань та зборів на 2017 рік; 

 про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2017 рік; 

 про затвердження Програми розвитку баскетболу в м. Пирятин на                 

2017 рік; 

 про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017рік; 

 про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на 2017 рік; 

 про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного 

фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський 

міський водоканал“, делегування представника до участі в комісії; 

про адміністративну комісію Пирятинської міської ради;  

про комісію по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам; 

про списання основних засобів; 

про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради від 23.12.2016 № 314 „Про затвердження  Методики визначення  

мінімальної  суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб на 

території Пирятинської  міської ради на 2017 рік“; 

 про створення методичної служби; 

 про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 326 „Про затвердження 

структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та її 

виконавчих органів, витрат на їх утримання“; 

 про внесення змін до Статутів дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів Пирятинської міської ради; 

 про внесення змін до рішення восьмої сесії Пирятинської міської ради 



сьомого скликання (перше засідання) від 29 березня 2016 року № 50 „Про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Пирятинського району“; 

питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання двадцятої 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 депутатів Полтавської обласної ради, обраних від 

міста, членів виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради, 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                                     


