
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
11.11.2019 № 213 
 
Про скликання шістдесят другої 
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 (із змінами): 

1. Скликати шістдесят другу сесію Пирятинської міської ради сьомого 
скликання 28 листопада 2019 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 до Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ; 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 
міської ради на 2019 рік за дев’ять місяців 2019 року в частині реалізації 
місцевих (регіональних) програм; 

про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 
міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми диспетчеризації ліфтів 
багатоквартирних житлових будинків м.Пирятин на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми обладнання вузлом обліку 
теплової енергії багатоквартирного житлового будинку за адресою: 
вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 рік; 

про внесення змін до Програми розвитку вуличного освітлення 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки; 

про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів на        
2019 рік; 

про внесення змін до рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської 
ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року № 398; 

про внесення змін до бюджету міської  об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік; 

про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2019 рік; 



про затвердження плану діяльності Пирятинської міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік; 

про внесення змін до рішення шістдесят першої сесії Пирятинської 
міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про підсумки 
роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй 
громаді“; 

про надання дозволу на списання основних засобів; 
про передачу основних засобів на баланс Пирятинського ліцею; 
про передачу майна військовій частині А 1499; 
про закріплення за КП „Каштан“ протирадіаційного укриття №63095;  
про наглядові ради комунальних підприємств Пирятинської міської ради; 
про призначення керівника Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області; 
про внесення змін до Договору про співробітництво територіальних 

громад по реалізації спільного проекту з надання якісних адміністративних 
послуг Центром надання адміністративних послуг виконкому Пирятинської 
міської ради; 

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 шістдесят другої сесії Пирятинської міської ради 
сьомого скликання в засобах масової інформації та проєктів 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, членів 
виконавчого комітету міської ради, заступників міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради, керуючого справами 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 


