
 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

13.07.2022 № 110 

 

Про скликання тридцять третьої 

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 тридцять третю сесію Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 27 липня 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 „Підтримка військової частини Збройних 

Сил України, яка розташована на території Пирятинської міської 

територіальної громади на 2022 рік“; 

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 2022 році; 

про внесення змін до Програми покращення матеріально-технічної бази 

комунального майна Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської 

міської  територіальної громади на 2022 рік; 

про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної власності 

Пирятинської міської територіальної громади 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 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 та підтримки Комунального 

підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік; 



про внесення змін до Програми культурно-мистецьких заходів, розвитку 

туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік; 

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік; 

про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 28 липня 2021 року № 607; 

про внесення змін до Статуту Пирятинської школи мистецтв; 

про затвердження Положення про відділ економіки та агропромислового 

розвитку виконавчого комітету Пирятинської міської ради; 

про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік; 

про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 

міської територіальної громади на 2022 рік за шість місяців 2022 року в частині 

реалізації місцевих (регіональних) програм; 

про внесення змін до рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 18 листопада 2020 року № 12; 

про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Пирятинської 

міської ради; 

про надання згоди на організацію співробітництва; 

про передачу медичних препаратів, засобів гігієни, технічних засобів 

реабілітації юридичним особам соціальної сфери, недержавним організаціям, 

що розташовані на території Пирятинської міської територіальної громади; 

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 переведення нежитлової будівлі, що розташована за адресою: 

вул.Молодіжна, 52 в с. Велика Круча Лубенського району Полтавської області 

у житлову; 

про переведення нежитлової будівлі, що розташована за адресою: 

вул.Центральна, 4 в с. Олександрівка Лубенського району Полтавської області 

у житлову; 

про переведення нежитлової будівлі, що розташована за адресою: 

вул.Миру, 8 в с. Сасинівка Лубенського району Полтавської області у житлову; 

про передачу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради в 

оперативне управління та на баланс основних засобів; 

про надання дозволу на списання багатоквартирних житлових будинків з 

балансового обліку КП „Каштан“; 

про надання згоди комунальному підприємству „Каштан“ на списання 

основних засобів; 



про затвердження товариству з обмеженою відповідальністю „Оператор 

газотранспортної системи України“ проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу її в постійне користування; 

про надання дозволу АТ „Полтаваобленерго“ на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 

про  укладення   договорів оренди земельної ділянки з громадянкою 

Кучею В.М.; 

про внесення змін до рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 480. 

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

про скликання тридцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 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, керівники та спеціалісти структурних підрозділів 

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 


