
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

08.09.2020 № 172 

 

Про скликання сімдесят п’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 сімдесят п’яту сесію Пирятинської міської ради сьомого 

скликання 24 вересня 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 І півріччя 2020 року;  

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ за І півріччя 2020 року;  

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

„Каштан“ за І півріччя 2020 року; 

про фінансово-господарську діяльність Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд за І півріччя 2020 року;  

про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

роздрібної торгівлі „Райдуга“ за І півріччя 2020 року;  

про призначення директора комунального підприємства „Готель 

„Пирятин“; 

про внесення змін та доповнень до Програми „Підтримка Пирятинського 

районного військового комісаріату на 2020 рік“;  

про внесення змін та доповнень до Програми „Територіальна оборона на 

2020 рік“;  

про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді на 2020 рік; 

про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Пирятинської 

міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік;  

про внесення змін та доповнень до Програми придбання обладнання для  

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік; 



про внесення  змін  до  бюджету Пирятинської  міської  об’єднаної 

територіальної  громади на 2020 рік; 

про схвалення проєкту „Реконструкція з впровадженням заходів по 

енергозбереженню в ДНЗ №3 „Берізка‟ м. Пирятин, Полтавської області‟ для 

участі в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад 

Полтавської області у 2020 році;  

про передачу витрат з реконструкції світлофорного об’єкту на перехресті 

вулиць Європейська-Абаканська м.Пирятин;  

про надання дозволу на списання основних засобів;  

 про безоплатну передачу енергооб’єктів (будинків № 11 та № 15 по                              

вул. Мікромістечко в м.Пирятин) у власність АТ „Полтаваобленерго“; 

про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 року № 519;  

про затвердження Положення про службу у справах дітей виконавчого 

комітету 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. 

3. Головному спеціалісту відділу персоналу та організаційної роботи 

Герасименко А.В. забезпечити оприлюднення повідомлення про скликання 

сімдесят п’ятої 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 керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 


