
  

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
11.06.2021 № 149 

 

 

Про скликання дванадцятої  

сесії Пирятинської міської ради 

восьмого 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 восьмого скликання: 

1. Скликати дванадцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 30 червня 2021 року, о 13.00 годині, у великій залі адмінбудинку 

(вул. Соборна, 42, м.Пирятин). 

2. Рекомендувати депутатам для розгляду на пленарному засіданні ради 

наступні питання:  

 про місцеві податки та збори; 

 про транспортний податок; 

про орендну плату за землю на території Пирятинської міської 

територіальної громади; 
 про ставки земельного податку; 

 про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

 про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного 

платежу за нерухоме майно фізичних осіб на території Пирятинської міської 

територіальної громади; 

 про єдиний податок; 

 про туристичний збір; 

 про внесення змін до плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021 рік“; 

 про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“; 

 про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних 

послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині 



первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних 

послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2021 році; 

 про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2021 році; 

 про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році; 

 про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік; 

 про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“; 

 про внесення змін до Програми розвитку пріоритетних видів спорту на 

2021 рік; 

 про внесення змін до Програми „Опікуємося освітою“ на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 

році; 

 про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2021 рік; 

 про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської  

територіальної громади на 2020-2022 роки; 

 про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік; 

 про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119;  

 про затвердження Положення про відділ персоналу, організаційної 

роботи та інформаційної політики виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради; 

 про внесення змін до Положення про стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської територіальної громади; 

 про затвердження Положення про управління економіки та 

агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської міської ради та 

його структурні підрозділи; 

 про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 422; 

 про передачу меморіального комплексу учасникам бойових дій в 

Афганістані, що розташований на території м. Пирятин; 

 про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади гідротехнічних споруд – мостів через річку Многа в 

с.Яцини Лубенського району Полтавської області; 



 про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424; 

 про затвердження переліків рухомого майна комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади, яке може бути передане в 

оренду; 

 про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 465; 

 про надання дозволу Пирятинській загальноосвітній школі I-III ступенів 

№ 4 Пирятинської міської ради Полтавської області на списання основних 

засобів; 

 про утворення групи з централізованого господарського обслуговування 

закладів освіти Пирятинської міської ради; 

 про реорганізацію Вишневецького закладу дошкільної освіти 

„Вишенька“; 

 про реорганізацію Малютинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

 про реорганізацію Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

 про реорганізацію Дейманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

про реорганізацію Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради Полтавської області та Сасинівського закладу 

дошкільної освіти ,,Дюймовочка“ Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

 про реорганізацію Пирятинської станції юних техніків Пирятинської 

міської ради Полтавської області; 

 про затвердження Порядку придбання житла для лікарів; 

про затвердження Порядку придбання житла для учасників АТО ; 

про затвердження Порядку придбання житла для багатодітних сімей; 

 про затвердження Порядку компенсації виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному транспорті; 

 про рекомендацію обрахунку мінімальної суми річного доходу, 

отриманого від самостійного обробітку одного гектара земельної ділянки (паю) 

на території Пирятинської міської територіальної громади Полтавської області; 

 питання регулювання земельних відносин. 

3. Секретарю міської ради Пазюку С.Г. забезпечити оприлюднення 

повідомлення про скликання дванадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання в засобах масової інформації та проєктів рішень, які 

планується винести на розгляд сесії, на офіційному вебсайті Пирятинської 

міської ради в установлені чинним законодавством терміни. 

4. На сесію запрошуються депутати Полтавської обласної ради, 

Лубенської районної ради, заступники міського голови з питань діяльності 

виконкому, керуючий справами виконкому міської ради, старости сіл, 

начальники відділів, управлінь та спеціалісти виконкому міської ради, причетні 

до розгляду питань порядку денного, представники засобів масової інформації. 



5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Пазюка С.Г. 

 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


