
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
09.12.2019 № 247 
 
Про скликання шістдесят 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“, статті 15 Закону України 
„Про доступ до публічної інформації“, керуючись Регламентом Пирятинської 
міської ради сьомого скликання (із змінами): 

1. Скликати шістдесят четверту сесію Пирятинської міської ради сьомого 
скликання 23 грудня 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 затвердження Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 

про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади до 2030 року; 

про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 
2020 рік; 

про затвердження Програми інформатизації Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 – 2022 роки; 

про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської 
ради в засобах масової інформації на 2020 рік; 

про затвердження Комплексної програми соціального захисту та 
соціального забезпечення населення на 2020 рік; 

про затвердження Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді 
на 2020 рік; 

про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей                  
у 2020 році; 

про затвердження Програми „Стипендії міської ради обдарованим дітям 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році“; 

про затвердження Програми розвитку лідерського руху в Пирятинській 
міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – творимо країну“; 

про затвердження Програми ,,Опікуємося освітою“; 
про затвердження Програми розвитку пріоритетних видів спорту             

на 2020 рік; 



про затвердження Програми культурно-мистецьких заходів на 2020 рік; 
про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 
про затвердження Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2020 рік; 
про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік; 
про затвердження Програми реалізації проєктних пропозицій 

громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік; 

про затвердження Програми „Безпечна громада“ на 2020-2022 роки; 
про затвердження Програми закріплення спеціалістів медичної галузі в 

селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 
про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів 

апарату Пирятинської міської ради на 2020 рік; 
про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати; 
про затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти на 2020 рік; 
про бюджет міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району Полтавської області на 2020 рік; 
про затвердження Порядку присвоєння та впорядкування поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна в м.Пирятин та в сільських населених пунктах 
Пирятинської міської ОТГ; 

про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами та вивісок на 
території населених пунктів Пирятинської міської ради; 

про затвердження Комплексної схеми розміщення зовнішньої реклами на 
території м.Пирятин; 

про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Пирятинської 
міської ради; 

про затвердження нормативно-правових актів щодо використання 
комунального майна, що знаходиться у власності Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади; 

про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків, 
жилих приміщень у гуртожитках) у власність громадян; 

про затвердження Положення про порядок передачі та закріплення майна 
комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського 
відання або оперативного управління; 

про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території Пирятинської 
міської ОТГ; 

про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових відходів з 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів з 
території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 



про встановлення нормативу відрахування у 2020 році комунальними 
підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 
фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про наглядові ради комунальних підприємств Пирятинської міської ради; 
про надання дозволу Пирятинським госпрозрахунковим очисним 

спорудам на списання основних засобів; 
про надання дозволу на списання основних засобів з балансового обліку 

ЗДО „Сонечко“; 
про зміну назви закладів дошкільної освіти; 
про затвердження Положення про старосту; 
про затвердження Порядку професійного навчання посадових осіб 

місцевого самоврядування, депутатів Пирятинської міської ради на 2020 рік; 
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 четвертої 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 


