
  

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.07.2021 № 176 

 

Про скликання тринадцятої  

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 тринадцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 28 липня 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 дострокове припинення повноважень депутата Рябоконя О.П.; 

 про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства „Каштан“ на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми придбання обладнання для облаштування 

вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді 

на 2021 рік; 

 про внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної культури 

і спорту місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське 

фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ Пирятинській міській 

територіальній громаді Полтавської області на 2021 рік; 

 про внесення змін до Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік; 

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

 про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

„Юні патріоти Пирятинщини“; 

 про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2021 рік; 



 про затвердження Програми „Підтримка управління Державної 

казначейської служби України у Пирятинському районі Полтавської області“; 

 про затвердження Програми сприяння створенню ОСББ на 2021 рік; 

 про внесення змін до Програми з охорони навколишнього природного 

середовища на території Пирятинської міської територіальної громади на 

період 2021-2022 років; 

 про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік; 

 про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік; 

 про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік за шість місяців 2021 року в частині 

реалізації місцевих (регіональних) програм; 

 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 Малютинської 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 порушення клопотання про присвоєння почесного звання України 

,,Мати-героїня“; 

 про внесення змін до Положення про відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому Пирятинської міської ради; 

 про затвердження Порядку відшкодування компенсації за послуги 

зв’язку, надані окремим пільговим категоріям громадян, які проживають на 

території Пирятинської міської територіальної громади; 

 про прийняття майна, що перебувало у власності територіальної громади 

сіл Великокручанської сільської ради; 

 про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів; 

 про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року №461; 

 про затвердження старости Теплівського старостинського округу; 

 про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12; 

 про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424; 

 про передачу на баланс ОСББ „Авіамістечко 3“ Котельні по вул. Героїв 

Майдану, 120 А в с.Велика Круча; 

 про внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів та компенсації виплат за найм житла; 



 про внесення змін до Порядку забезпечення винаймання (оренди) житла 

для лікарів ЗПСЛ Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“; 

 про створення комунального підприємства „Велика Круча сервіс“; 

 про створення комунального підприємства „Управляюча компанія-

комфорт“; 

 про зміну назви Комунального підприємства „Каштан“; 

 про створення Комунального підприємства Пирятинської міської ради; 

 питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання тринадцятої 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 


