
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

11.10.2018 № 153 

 

Про скликання сорок четвертої 

сесії Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

 

 Відповідно до частин 4, 5 статті 46, пункту 20 частини 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 сорок четверту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 23 жовтня 2018 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 підсумки повторних виборів старости села Калинів Міст 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району; 

 про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про 

утворення виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його 

чисельності та затвердження складу“; 

 про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 15 „Про робочу групу з 

розробки Статуту Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади“; 

про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік; 

 про внесення змін до Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження у освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік; 

 про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік; 

 про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік; 

 про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік; 

 про затвердження Положення про відділ економічного аналізу та 

розвитку управління економіки виконкому Пирятинської міської ради; 



 про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад;  

 про зміну назви Пирятинської школи естетичного виховання; 

 про встановлення пільг у Пирятинській школі мистецтв; 

 про прийняття у комунальну власність квартири № 45 у будинку № 5 по 

вул. Полтавська, м.Пирятин; 

 про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів; 

 про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період; 

 про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період; 

 питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання сорок четвертої сесії Пирятинської 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, старост сіл, начальників відділів та 

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 

 


