
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.08.2022 № 128 

 

Про скликання тридцять п’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 тридцять п’ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого 

скликання 31 серпня 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 „Пирятин-агроліс“ на 2022 рік; 

про внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської 

територіальної громади на 2021–2023 роки“; 

про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної 

громади на 2022 рік; 

про внесення змін до Статуту Пирятинського центру дитячої та юнацької 

творчості; 

про особливості організації освітнього процесу в закладах освіти 

Пирятинської міської ради ; 

про затвердження передавальних актів майна закладів дошкільної освіти; 

про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської 

міської ради Полтавської області на списання основних засобів; 

про перейменування вулиць та провулків на території населених пунктів 

Пирятинської міської територіальної громади; 

про перейменування вулиць та провулків на території населених пунктів 

Пирятинської міської територіальної громади, пов’язаних із пропагандою 

російської імперіалістичної політики в Україні; 

про передачу спецодягу; 

про внесення змін до рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської 

ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 133; 



про надання дозволу на списання з балансового обліку комунального 

підприємства „Каштан“ основних засобів; 

питання регулювання земельних відносин. 

3. Головному спеціалісту секретаріату виконкому міської ради 

Герасименко А.В. забезпечити оприлюднення повідомлення про скликання 

тридцять п’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, 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 головного 

спеціаліста секретаріату виконкому міської ради Герасименко А.В. 

 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


