
  

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06.08.2021 № 190 

 

Про скликання 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 чотирнадцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 25 серпня 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 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 „Безпечна громада“ 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 Комплексної програми соціального захисту та 

соціального забезпечення населення на 2021 рік; 

про внесення змін та доповнень до Програми соціальної підтримки сімей, 

дітей та молоді на 2021 рік; 

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021 рік; 

про ранги старост; 

про припинення Калиновомостівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області в результаті 

ліквідації; 

про затвердження передавальних актів майна Вишневецького закладу 

дошкільної освіти „Вишенька“; 



про затвердження передавальних актів майна Пирятинської станції юних 

техніків; 

про внесення змін до Положення про конкурс на посаду керівників 

закладів загальної середньої освіти Пирятинської міської ради; 

про внесення змін до рішення сьомої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 164 „Про затвердження 

Положень про проведення конкурсу на посади директора та педагогічних 

працівників Інклюзивно-ресурсного центру відділу освіти, молоді та спорту 

Пирятинської міської ради“; 

про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої та юнацької 

творчості; 

про внесення змін до Статуту Вишневецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

про зміну назви та внесення змін до статуту комунального підприємства 

,,Каштан“; 

про створення комунального підприємства ,,Велика Круча-сервіс“; 

про визнання повноважень депутата Пирятинської міської ради восьмого 

скликання; 

про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12; 

питання регулювання земельних відносин. 

3. Головному спеціалісту секретаріату виконкому міської ради 

Прошковській М.О. забезпечити оприлюднення повідомлення про скликання 

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 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 головного 

спеціаліста секретаріату виконкому міської ради Прошковську М.О. 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


