
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

30.08.2021 № 204 

 

Про скликання другого пленарного 

засідання чотирнадцятої 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 друге пленарне засідання чотирнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання 01 вересня 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 внесення змін до Програми „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської територіальної громади у 2021 році“; 

 про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

місцевого осередку громадської організації „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській міській територіальній громаді 

Полтавської області на 2021 рік; 

 про внесення змін до Положення про стипендії міської ради 

обдарованим дітям Пирятинської міської територіальної громади; 

 про передачу на баланс Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської 

міської ради Полтавської області транспортного засобу; 

 про зміну назви та внесення змін до статуту комунального 

підприємства ,,Каштан“; 

 про надання дозволів громадянам на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

 про внесення змін до договорів оренди земельних часток паїв з ТОВ 

„ПКЗ-АГРО“; 

 про затвердження ТОВ „СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ 

АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки; 

 про укладення договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

„СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД“; 



 про розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності; 

 про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. 

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

повідомлення про скликання другого пленарного засідання чотирнадцятої 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. 

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. 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


