
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25.04.2022 № 69 

 

Про скликання двадцять дев’ятої 

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 двадцять дев’яту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 27 квітня 2022 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 затвердження тарифів на соціальні послуги у Пирятинському центрі 

надання соціальних послуг Пирятинської міської ради; 

про затвердження Програми „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік “; 

про розробку „Програми покращення матеріально-технічного 

забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби безпеки 

України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних сил на 

сході України, на 2022 рік“; 

про затвердження Програми організації суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання оплачуваних суспільно корисних робіт у 2022 році; 

про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки“; 

про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021-2022 роки; 

про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 

2022 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 2022 рік; 

про передачу основних засобів Пирятинському ліцею № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області; 

про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 квітня 2021 року № 424; 

про дострокове припинення повноважень старости Теплівського 

старостинського округу; 

про надання дозволу ТОВ „АГРОВІКА‟ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення та передачу в оренду; 

про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 11,6673 га та передачу в оренду; 

про затвердження СТОВ ,,ДРУЖБА-НОВА“ технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) загальною площею 3,8714 га та передачу в оренду. 

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

про скликання двадцять дев’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання у засобах масової інформації. 

4. На сесію запрошуються депутати Полтавської обласної ради, 

Лубенської районної ради, заступники міського голови з питань діяльності 

виконкому, керуючий справами виконкому міської ради, 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 ради 

Пазюка С.Г. 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


