
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14.09.2021 № 217 

 

Про скликання пʼятнадцятої  

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 пʼятнадцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 29 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: 

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 утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік; 

про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2021 рік; 

про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді 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 рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119; 

про передачу основних засобів відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради; 

про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424; 



про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 538; 

про прийняття у комунальну власність Пирятинської міської 

територіальної громади основних засобів; 

про прийняття у комунальну власність державного майна, яке не увійшло 

до статутного капіталу господарських товариств; 

про схвалення проєкту „Капітальний ремонт. Організації дорожнього 

руху по вул. Європейська в м.Пирятин Полтавської області“; 

про затвердження передавальних актів майна Давидівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

про затвердження передавальних актів майна Дейманівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

про затвердження передавальних актів майна Малютинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області; 

про затвердження передавальних актів майна Сасинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області та Сасинівського закладу дошкільної освіти ,,Дюймовочка“ 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради Полтавської області на списання основних засобів; 

про надання дозволу Пирятинському ліцею № 4 Пирятинської міської 

ради Полтавської області на списання основних засобів; 

про зміну назви та внесення змін до статуту комунального підприємства 

,,Каштан“; 

питання регулювання земельних відносин. 

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

повідомлення про скликання пʼятнадцятої 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. 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


