
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

12.06.2020 № 114 

 

Про скликання сімдесятої 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 сімдесяту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 26 червня 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 місцеві податки і збори на 2021 рік; 

про транспортний податок на 2021 рік; 

про ставки земельного податку на 2021 рік; 

про орендну плату за землю на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік; 

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

2021 рік; 

про єдиний податок на 2021 рік; 

про туристичний збір на 2021 рік; 

про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

ОТГ на 2021 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 Програми покращення матеріально-

технічної бази комунального підприємства „Каштан“; 

про внесення змін до Програми сприяння створенню ОСББ на 2020 рік; 

про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2020 рік; 

про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік; 

про внесення змін до Програми організації рятування людей на водних 

об’єктах міста Пирятин у літній період 2020 року; 



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 Програми „Питна вода Пирятинської міської ОТГ“ 

на 2020 рік; 

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік; 

про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на списання 

основних засобів; 

про надання дозволу комунальному підприємству „Каштан“ на списання 

з балансу багатоквартирних будинків; 

про передачу основних засобів (спортивного майданчика та спортивного 

обладнання) на баланс виконавчого комітету Пирятинської міської ради; 

про передачу системи візуального відеоспостереження; 

про безоплатну передачу дублетної літератури; 

про відбір роботодавців для виплати компенсації на відшкодування 

вартості місячного стажування працівників; 

про створення Піклувальної ради Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4; 

про затвердження персонального складу Піклувальної ради 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради; 

про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти Пирятинської міської ради; 

про внесення змін до Положення про стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної терироріальної 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 сімдесятої 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. 

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 


