
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

10.12.2018 № 207 

 

Про скликання сорок шостої 

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“, статті 15 Закону України 

„Про доступ до публічної інформації“, керуючись Регламентом Пирятинської 

міської ради сьомого скликання: 

1. Скликати сорок шосту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 21 грудня 2018 року, о 09 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 стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2018 рік; 

про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік; 

про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2019 рік; 

про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 

на 2019 рік; 

про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“;  

про затвердження Програми розвитку лідерського руху в м.Пирятин 

„Творимо себе – творимо країну“;  

про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей у           

2019 році; 

про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2019 році“; 

про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2019 рік; 

про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської 

ради в засобах масової інформації на 2019 рік; 



про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних 

технологій Пирятинської міської ради на 2019 рік; 

про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

про затвердження Програми зайнятості населення на 2019 рік; 

про затвердження Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ на 

2019 рік“; 

про затвердження Програми „Реконструкція каналізаційного колектору 

від КНС № 1 (вул.Січових Стрільців, 21В) до КНС № 2 (вул.Саксаганського, 

23) в м.Пирятин Полтавської області на 2019 рік“; 

про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2019 рік; 

про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту на    

2019 рік; 

про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинському районі Полтавської області на 

2019 рік; 

про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік; 

про затвердження розміру вартості харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах на 2019 рік; 

про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати; 

про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання на       

2019 рік; 

про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік;  

про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік;  

про використання червоно-чорного прапора національно-визвольної 

боротьби українського народу на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

про приєднання до Європейської ініціативи „Угода мерів“; 

про передачу основних засобів 3 Державному пожежно-рятувальному 

загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області; 

про передачу спортивного майданчика, розміщеного на о.Масальський, 

на баланс КП „Каштан“; 

про передачу майна закладам загальної середньої освіти; 

про передачу витрат з реконструкції вуличного освітлення, що перебуває 

у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради основних засобів; 

про розгляд електронної петиції про облаштування тротуару по вулиці 

Харківська в районі ЗДО „Ромашка“; 



про розгляд електронної петиції щодо встановлення світлофору на 

перехресті вулиць Визволення-Цибаня-Ярмаркова-Аврущенка; 

про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових відходів на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про затвердження Схеми санітарного очищення Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади Полтавської області; 

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 шостої 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 


