
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

11.05.2018 № 71 

 

Про скликання тридцять восьмої 

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 тридцять восьму сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 31 травня 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 призначення позачергових місцевих виборів старости села Калинів 

Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району; 

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 внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення 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 внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2017-

2019 роки; 

про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки; 

про внесення змін та доповнень до Програми розвитку лідерського руху в 

м.Пирятин „Творимо себе – творимо країну“; 
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про виправлення технічної помилки в додатку 3 до Програми соціальної 

підтримки сімей, дітей та молоді на 2018 рік; 

про створення інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради;  

про внесення змін до структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання на  2018 

рік; 

про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік; 

про внесення змін до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт 

і послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі 

електронних державних закупівель; 

про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади та Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів із 

фонду охорони навколишнього природного середовища Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

про затвердження Положення про управління економіки виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради; 

про внесення змін до Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради;  

про затвердження порядку та граничних норм витрат на забезпечення 

харчуванням учасників спортивних заходів; 

про надання дозволу на демонтаж аварійних житлових будинків, що 

перебувають у власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади; 

про передачу водопровідної мережі в с.Заріччя Пирятинського району 

Полтавської області; 

про надання попередньої згоди на прийняття майна у комунальну 

власність Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

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; 

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 тридцять восьмої 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. 

http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/65_%20%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
http://pyriatyn.org.ua/data/files/new/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F/65_%20%D0%A1%D0%A5%D0%95%D0%9C%D0%90%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf


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 


