
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
31.03.2020 № 68 
 
Про скликання другого пленарного 
засідання шістдесят восьмої 
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), враховуючи розпорядження 
міського голови від 20.03.2020 № 65: 

1. Рекомендувати депутатам для розгляду на другому пленарному 
засіданні ради наступні питання:  

про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 
захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік; 

про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 
2020 рік; 

про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки; 

про внесення змін до Програми ,,Опікуємося освітою“;  
про внесення змін та доповнень до Програми закріплення спеціалістів 

медичної галузі в селах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік; 

про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 
підприємства „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 
2020 році; 

про затвердження Програми покращення матеріально-технічного 
забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 
України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 
сході України, на 2020 рік; 

про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 
Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади Пирятинського району, на 2020рік“;  

про затвердження Програми „Підтримка Пирятинського районного 
військового комісаріату на 2020 рік“;  

про затвердження Програми „Територіальна оборона на 2020 рік“;  



про внесення змін до Комплексної програми розвитку малого та 
середнього підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній 
громаді на 2018-2020 роки; 

про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік;  

про внесення змін та доповнень до Програми реалізації проєктних 
пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік;  

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної  громади на 2020 рік; 

про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік; 

про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 

про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатури на 
посаду директора КП „Аґенція розвитку Пирятинської міської ради“; 

про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади основних засобів; 

про прийняття у комунальну власність квартири № 7 у будинку № 2 по 
вул. Полтавській у м. Пирятин; 

про передачу квартири № 7 у житловому будинку по вул.Полтавська, 2 в 
м.Пирятин Полтавської області, на баланс КП „Каштан“; 

про передачу тротуару по вул. Харківська, що перебуває у власності 
територіальної громади м.Пирятин;  

про передачу витрат з реконструкції водогону, що перебуває у власності 
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади; 

про передачу майна військовій частині А 1499; 
про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу одноповерхових 

будинків;  
про надання дозволу КП „Каштан“ списання з балансу багатоквартирних 

будинків; 
про надання дозволу КП „Каштан“ на списання з балансу квартир;  
про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану 

дій зі сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року; 
про порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

,,Мати-героїня“;  
про адміністративну комісію Пирятинської міської ради; 
про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період; 
про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період; 
питання регулювання земельних відносин. 
2. Секретарю міської ради Чайці Т.Г. забезпечити оприлюднення 

повідомлення про скликання другого пленарного засідання шістдесят восьмої 
сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання в засобах масової 



інформації та проєктів рішень, які планується винести на розгляд сесії, на 
офіційному вебсайті територіальної громади Пирятинської міської ради в 
установлені чинним законодавством терміни. 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 
ради Чайку Т.Г. 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


