
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

15.03.2018 № 51 

 

Про скликання другого пленарного 

засідання тридцять сьомої 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 друге засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання 04 квітня 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 внесення змін та доповнень до Програми діяльності Пирятинської 

міської ради на 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до 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 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді на 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення на 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Шкільна парта –                  

2017 -2019“; 

про затвердження Програми „Енергоефективність та енергозбереження у 

освітніх закладах Пирятинської міської ОТГ“ на 2018 рік; 

про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“ на 2018 рік; 

про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій 

Громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік; 

про затвердження Програми підтримки народжуваності у Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік; 



про внесення змін та доповнень до Програми розвитку дорожнього руху 

та його безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2017-2019 роки; 

про внесення змін та доповнень до Програми розвитку вуличного 

освітлення Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2019 роки; 

про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на 2017-   

2018 роки; 

про затвердження Програми „Питна вода“ на 2018 рік; 

про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 2018 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 2018 рік“; 

про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 337 

„Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“; 

про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури 

і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2018 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2017-2018 роки“; 

про затвердження Програми „Всебічний захист соціально-економічних 

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

учасників антитерористичної операції“ на 2018 рік; 

про затвердження Програми взаємодії з НПП „Пирятинський“ для 

здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й збереженню 

території та об’єктів природно-заповідного фонду на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік; 

про затвердження Програми розвитку екстренної медичної допомоги на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік; 

про затвердження Програми „Сучасне оснащення рятувальника- запорука 

надійного порятунку людей“ на 2018 рік; 

про затвердження Програми „Підтримка та перспективи розвитку 

підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на     

2018 рік“; 

про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік; 

про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних 

громад в частині реалізації спільного проекту „SMART Пирятин“; 

про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних 

громад в частині реалізації спільного проекту з надання якісних 

адміністративних послуг ЦНАПом виконкому Пирятинської міської ради 

жителям сільських громад; 



про перейменування відділу будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Пирятинської міської ради та 

внесення змін до Положення про відділ; 

про розроблення Схеми планування території Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання другого пленарного засідання тридцять сьомої 

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 


