
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

16.06.2017                                                                                             № 59 

 

 

Про скликання двадцять четвертої 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 двадцять четверту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання  30 червня  2017 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 місцеві податки і збори на 2018 рік; 

про єдиний податок на 2018 рік; 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на               

2018 рік; 

про плату за землю на 2018 рік; 

про транспортний податок на 2018 рік; 

про туристичний збір на 2018 рік; 

про  внесення змін та доповнень до  Програми взаємодії з Пирятинським 

районним сектором Головного Управління ДСНС України  в Полтавській 

області щодо забезпечення  пожежної безпеки  на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році; 

про  внесення змін та доповнень до  Програми розвитку фізичної 

культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“  АПК України на                

2017 рік; 

про внесення змін та доповнень до  Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2017 рік; 

про затвердження Програми забезпечення умов для заняття спортом та 

облаштування дитячих майданчиків у Пирятинській об’єднаній територіальній 

громаді на 2017-2018 роки“;   



про внесення змін до бюджету  міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік; 

про затвердження на посаду заступника міського голови з питань 

діяльності виконкому; 

про розподіл повноважень між членами виконкому – посадовими особами 

Пирятинської міської ради; 

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 Переліку вулиць, провулків, площ населених 

пунктів Пирятинської міської ради та затвердження його в новій редакції; 

про передачу на баланс ОСББ „Олімпійське“ житлового будинку № 7 по 

вул. Полтавська в м.Пирятин;                                                                                                 

про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 340 „Про створення 

освітнього округу в межах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади з визначенням опорного закладу – Пирятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6“; 

про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період; 

про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період; 

питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання двадцять четвертої сесії міської ради сьомого 

скликання в засобах масової інформації та проектів рішень, які планується 

винести на розгляд сесії, на офіційному веб-сайті територіальної громади 

Пирятинської міської ради 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                                     


