
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.05.2022 № 79 

 

Про скликання тридцятої 

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 тридцяту сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 25 травня 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 внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ у 2022 році; 

 про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2022 році 

 про затвердження Програми організації рятування людей на водних об’єктах 

міста Пирятин у літній період 2022 року; 

 про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної 

власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

 про внесення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки; 

 про затвердження Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської територіальної громади на 2022 рік; 

 про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства Готель „Пирятин“ для облаштування під тимчасове житло 

внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв’язку з військовою агресією 

російської федерації проти України, на 2022 рік; 

 про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його 

безпеки в Пирятинській міській територіальній громаді на 2022 рік; 

 про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської 

територіальної громади“ на 2021-2022 роки; 



  про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік; 

  про внесення змін до рішення десятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання від 28 квітня 2021 року № 424; 

  про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12; 

  про затвердження переможців конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко - 

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві; 

  про затвердження Положення про сектор оборонної та мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради; 

  про внесення змін до Плану діяльності Пирятинської міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік. 

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

про скликання тридцятої 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 


