
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

12.05.2020 № 95 

 

Про скликання шістдесят 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 шістдесят дев’яту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 28 травня 2020 року, о 14 годині, у Центрі дитячої та юнацької 

творчості (вул.Пушкіна, 33, м.Пирятин). 

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарному засіданні ради 

наступні питання:  

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ за 2019 рік; 

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ за 2019 рік; 

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за 2019 рік; 

про фінансово-господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд за 2019 рік; 

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за 2019 рік; 

про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ 

на 2020 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 

про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального 

захисту та соціального забезпечення населення на 2020 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Енергоефективність та 

енергозбереження на об’єктах комунальної власності Пирятинської міської 

ОТГ на 2020 рік“; 

про затвердження Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 
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про затвердження Програми підтримки енергомодернізації ОСББ на   

2020 рік;  

про затвердження Програми розвитку туризму в Пирятинській міській 

ОТГ на 2020 рік; 

про затвердження Програми збереження культурної спадщини в 

Пирятинській міській ОТГ 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 рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 521 „Про 

затвердження розміру вартості харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

на 2020 рік“; 

про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 520 „Про 

забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти 

Пирятинської міської ради за рахунок коштів бюджету та батьківської плати“; 

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік; 

про передачу витрат з реконструкції водогону, що перебуває у власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади;  

про списання з балансу КП „Каштан“ багатоквартирних будинків;  

про затвердження моніторингового звіту щодо виконання заходів Плану 

дій зі сталого енергетичного розвитку міста Пирятин до 2020 року; 

про затвердження переліків нерухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, яке може бути 

передане в оренду; 

про надання дозволу на списання з баланcу виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради основних засобів (будівлі сараю); 

про продовження строку дії строкового трудового договору (контракту) з 

директором Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

про створення Піклувальної ради Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області; 

про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм 

Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до Плану соціально - економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період; 

про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих в 

міжсесійний період; 

питання регулювання земельних відносин. 

3. Секретарю міської ради Чайці Т.Г. забезпечити оприлюднення 

повідомлення про скликання шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 
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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, 

причетних до розгляду питань порядку денного, представників засобів масової 

інформації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Чайку Т.Г. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


