
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.06.2019 № 109 
 

Про скликання п’ятдесят 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 (із змінами): 

1. Скликати п’ятдесят шосту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 25 червня 2019 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 місцеві податки та збори на 2020 рік; 

про транспортний податок на 2020 рік; 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 

рік; 

про єдиний податок на 2020 рік; 

про плату за землю на 2020 рік; 

про затвердження Положення щодо встановлення розміру ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про туристичний збір на 2020 рік; 

про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік;  

про внесення змін та доповнень до плану діяльності Пирятинської міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми утримання об’єктів 

комунальної власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Питна вода Пирятинської 

ОТГ“ на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік; 



про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у         

2019 році; 

про внесення змін до Програми розвитку лідерського руху в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді „Творимо себе – 

творимо країну“; 

про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на   

2019 рік; 

про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2019 рік“; 

про перерахування коштів з позабалансового рахунку виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради до загального фонду бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади; 

про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік; 

про внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Пирятинській міській раді; 

про затвердження Положення про Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради (нова редакція); 

про створення комунального підприємства „Агенція розвитку 

Пирятинської міської ОТГ“; 

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. Загальному відділу та інформаційного забезпечення виконкому міської 

ради (Нестерець Т.Д.) забезпечити оприлюднення повідомлення про скликання 

п’ятдесят 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, 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 керуючого 

справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 

 

Виконувач обов’язків 

міського голови Т.ЧАЙКА 


