
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20.08.2019 № 160 

 

Про скликання п’ятдесят дев’ятої 

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 дев’яту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 09 вересня 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 Статуту Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади; 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік за перше півріччя      

2019 року; 

про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення 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 соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді на 2019 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми організації суспільно 

корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у  2019 

році; 

про затвердження Програми розвитку Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради на 2019-2020 роки; 

про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади Пирятинського району на 2019 рік“; 

про затвердження Програми обладнання вузлом обліку теплової енергії 

багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: 

вул.Коцюбинського, 33, м.Пирятин, на 2019 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 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 затвердження проєкту, що реалізується за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді; 

про надання дозволу на списання з балансового обліку Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 основних засобів; 

про призначення начальника Пирятинських госпрозрахункових очисних 

споруд; 

про внесення змін до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 

Пирятинській міській раді; 

про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв; 

про схвалення проєкту „Інтелектуальні системи вуличного освітлення 

SMART-SITI в Пирятині“ 

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 дев’ятої 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. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


