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Про затвердження плану роботи 
Пирятинської міської ради  
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Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Регламенту роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання, 
затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 
скликання від 11 грудня 2015 року № 16 (із змінами, затвердженими рішенням 
сорок п’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04 грудня 
2018 року № 341), міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити план роботи Пирятинської міської ради на 2020 рік 
(додається).  

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконкому міської 
ради, секретарю ради, керуючому справами виконкому міської ради, 
керівникам структурних підрозділів виконкому міської ради, головам постійних 
комісій міської ради забезпечити своєчасну підготовку та виконання 
запланованих заходів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Чайку Т.Г. та постійні комісії міської ради. 
 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
  



 Додаток 
 до рішення шістдесят п’ятої сесії  
 Пирятинської міської ради 
 сьомого скликання 
 20 січня 2020 року № 2 
  

П Л А Н  
роботи Пирятинської міської ради сьомого скликання  

на 2020 рік 
 

I. Основні питання, що вносяться на розгляд сесій міської ради 
 

1 квартал: 
 

1. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік. 

Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
2. Про затвердження програм Пирятинської міської ради на 2020 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), фінансове 

управління міської ради (Кеда С.Ю.), відділ бухгалтерської обліку та звітності 
виконкому міської ради (Цюра І.О.), постійні комісії міської ради. 

 
3. Про затвердження звітів про надходження та використання коштів 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 
програм Пирятинської міської ради одержувачами коштів у 2019 році. 

Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), фінансове 

управління міської ради (Кеда С.Ю.), відділ бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому міської ради (Цюра І.О.), постійні комісії міської ради. 

 
4. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., керівники структурних 
підрозділів виконкому міської ради, постійні комісії міської ради. 

 
5. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік. 
Відповідальні за підготовку: 



фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна комісія міської 
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва  (Йощенко В.М.). 

 
6. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної 

політики Пирятинською міською радою та її виконавчим комітетом за 2019 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), постійна 

комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

7. Про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради у 2019 році. 
Відповідальні за підготовку: 
заступники міського голови з питань діяльності виконкому міської ради, 

керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., керівники структурних 
підрозділів виконкому міської ради, постійні комісії міської ради. 

 
8. Про внесення змін до структури, загальної чисельності, штатного 

розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання 
на 2020 рік. 

Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., відділ персоналу 

та організаційної роботи виконкому міської ради (Мілюта О.А.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
9. Про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), постійна 

комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
10. Про затвердження Положення про порядок визначення та 

відшкодування збитків у сфері земельних відносин на території Пирятинської 
міської ради. 

Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.), постійна 
комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 



11. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
„Каштан“ у 2019 році. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства „Каштан“ Скочко В.І., постійна комісія 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

12. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“ у 2019 році. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 
Дубров М.Я., постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Хоменко О.В.), постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва             
(Йощенко В.М.). 

 
13. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ у 2019 році. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю., постійна 
комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
14. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ у 2019 році. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ 
Соколовська Л.С., постійна комісія міської ради з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 
сфери послуг (Хоменко О.В.), постійна комісія міської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
підприємництва (Йощенко В.М.). 



15. Про фінансово-господарську діяльність Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд у 2019 році. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л., 
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
16. Про призначення директора комунального підприємства „Каштан“. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.), постійна комісія міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 
17. Про призначення начальника комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.), постійна комісія міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 
18. Про призначення директора комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.), постійна комісія міської 
ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 
19. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 
Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., загальний відділ 

та інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.), 
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 



20. Питання регулювання земельних відносин. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 
 

2 квартал: 
 

1. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік.  

Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
2. Про внесення змін та доповнень до програм Пирятинської міської ради 

на 2020 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), управління економіки 

виконкому міської ради (Солдатова І.В.),  постійні комісії міської ради. 
 
3. Про місцеві податки і збори на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва  (Йощенко В.М.). 

 
4. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 
Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., загальний відділ 

та інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.), 
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 
5. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової 

оцінки земель м.Пирятин. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 
(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 
 



6. Питання регулювання земельних відносин. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 
7. Про затвердження Етичного кодексу депутатів Пирятинської міської 

ради. 
Відповідальні за підготовку: 
Чайка Т.Г., секретар міської ради, відділ персоналу та організаційної 

роботи виконкому міської ради (Мілюта О.А.), постійна комісія міської ради з 
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 
(Кривобок В.І.). 
 

3 квартал: 
 

1. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік. 

Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

2. Про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за перше півріччя   
2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С.), управління економіки виконкому міської ради (Солдатова 
І.В.), постійні комісії міської ради. 

 
3. Про внесення змін та доповнень до програм Пирятинської міської ради 

на 2020 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), управління економіки 

виконкому міської ради (Солдатова І.В.), постійні комісії міської ради. 
 

4. Про затвердження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг 
за навчання у Пирятинській школі мистецтв на 2020- 2021 навчальний рік. 

Відповідальні за підготовку: 
відділ культури і туризму міської ради (Гуленко О.І.), відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.), 
постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 
культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 



5. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
„Каштан“ за перше півріччя 2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства „Каштан“ Скочко В.І., постійна комісія 
міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

6. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
„Пирятинський міський водоканал“ за перше півріччя 2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
начальник комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 
Дубров М.Я., постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Хоменко О.В.), постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва             
(Йощенко В.М.). 
 

7. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
„Готель „Пирятин“ за перше півріччя 2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства „Готель „Пирятин“ Фисун В.Ю., постійна 
комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

8. Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 
роздрібної торгівлі „Райдуга“ за перше півріччя 2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор комунального підприємства роздрібної торгівлі „Райдуга“ 
Соколовська Л.С., постійна комісія міської ради з питань житлово-
комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та 
сфери послуг (Хоменко О.В.), постійна комісія міської ради з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
підприємництва (Йощенко В.М.). 



9. Про фінансово-господарську діяльність Пирятинських 
госпрозрахункових очисних споруд за перше півріччя 2020 року. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), 
директор Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд Манько С.Л., 
постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.), 
постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 
 

10. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 
міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 

Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., загальний відділ 

та інформаційного забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.), 
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 
 

11. Питання регулювання земельних відносин. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 
 

4 квартал: 
 

1. Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік. 

Відповідальні за підготовку: 
фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна комісія міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та підприємництва  (Йощенко В.М.). 

 
2. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С., управління економіки виконкому міської ради         
(Солдатова І.В.), постійні комісії міської ради. 

 
3. Про затвердження Плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 



управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
4. Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису 

апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання на      
2021 рік. 

Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., відділ персоналу 

та організаційної роботи виконкому міської ради (Мілюта О.А.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
5. Про затвердження програм Пирятинської міської ради на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), фінансове 

управління міської ради (Кеда С.Ю.), відділ бухгалтерської обліку та звітності 
виконкому міської ради (Цюра І.О.), постійні комісії міської ради. 

 
6. Про бюджет Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринець І.С., фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), постійна 
комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 
7. Про затвердження розміру вартості харчування дітей в закладах 

дошкільної освіти на 2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ освіти, молоді та спорту міської ради (Зуєв С.В.), відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.), 
постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної 
культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 
8. Про забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої 

освіти Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської 
плати. 

Відповідальні за підготовку: 
відділ освіти, молоді та спорту міської ради (Зуєв С.В.), постійна комісія 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони 
здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 



9. Про надання дозволу на списання з балансового обліку виконавчого 
комітету Пирятинської міської ради основних засобів за результатами щорічної 
інвентаризації. 

Відповідальні за підготовку: 
відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради     

Цюра І.О.), постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Хоменко О.В.). 

 
10. Про встановлення нормативу відрахування у 2021 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 
фонду бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

Відповідальні за підготовку: 
управління економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.), постійна 

комісія міської ради міської ради з питань житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 
11. Про визначення надавача послуг з вивезення твердих побутових 

відходів на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Хоменко О.В.). 

 
12. Про визначення надавача послуг з вивезення рідких побутових 

відходів на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг 
(Хоменко О.В.). 

 
13. Про затвердження плану роботи Пирятинської міської ради на       

2021 рік. 
Відповідальні за підготовку: 
секретар міської ради Чайка Т.Г., постійна комісія міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 
 
14. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 
Відповідальні за підготовку: 
керуючий справами виконкому міської ради Кочур Л.В., відділ персоналу 

та організаційної роботи виконкому міської ради (Мілюта О.А.), постійна 



комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 
етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 
 

15. Питання регулювання земельних відносин. 
Відповідальні за підготовку: 
відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 
II. Тематичні питання, що вносяться на розгляд сесій міської ради 
 
1. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку та результати діяльності Пирятинського відділення поліції на території 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік. 

Відповідальні на підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Варава М.В., юридичний відділ виконкому міської ради (Соловйов Р.Ю.), 
постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської 
діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 
 
1 квартал 
 

2. Про стан обліку землі на території міської об’єднаної територіальної 
громади. 

Відповідальні за підготовку: 
заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  

Варава М.В., відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 
(Стадник Є.В.), постійна комісія міської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.). 
 
2 квартал 

 
III. Сприяння депутатам у здійсненні ними своїх повноважень 
 
1. Забезпечення проведення постійних комісій міської ради у 

відповідності до Регламенту Пирятинської міської ради сьомого скликання. 
Відповідальні: 
секретар міської ради Чайка Т.Г., головний спеціаліст з питань діяльності 

ради Герасименко А.В., голови постійних комісій міської ради. 
 

Постійно 
 

2. Організація та проведення навчання депутатів міської ради, обмін 
досвідом депутатської діяльності. 

Відповідальні: 



секретар міської ради Чайка Т.Г., головний спеціаліст з питань діяльності 
ради Герасименко А.В., постійна комісія міської ради з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Кривобок В.І.). 

 
1-4 квартали 

 
3. Інформування депутатів міської ради про основні події, які проводяться 

на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, з метою 
залучення їх до активної участі в цих заходах. 

Відповідальні: 
секретар міської ради Чайка Т.Г., головний спеціаліст з питань діяльності 

ради Герасименко А.В. 
 

Постійно 
 
IV. Робота постійних комісій міської ради  
 
Проводиться за індивідуальними планами. 
 
Відповідальні виконавці: 
голови постійних комісій міської ради. 

 
 
 
 
Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


