
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

“ 05 ”  грудня  2018 року                                 № 224/07-09/11-18  

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про скликання чергової шістдесят другої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

Відповідно до частини 4 статті 46, пункту 8 частини 4 статті 42 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”: 

        І. Скликати чергову шістдесят другу сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради cьомого скликання 20 грудня 2018 року о 10.00 в залі засідань 

міської ради. 

       ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

1. Про затвердження переліку заходів на 2019 рік, що фінансуються з 

Міської цільової програми «Громадський бюджет у місті Переяславі-

Хмельницькому на 2017-2021 роки» 

2. Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік 

3. Про внесення змін до Регламенту Переяслав-Хмельницької міської ради 

VII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 01.12.2015 № 03-02-

VII 

4. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VII 

скликання від 01.12.2015 № 06-02-VII «Про утворення постійних комісій 

Переяслав-Хмельницької міської ради VII скликання» 

5. Про внесення змін до Положення про постійні комісії Переяслав-

Хмельницької міської ради VII скликання, затвердженого рішенням міської 

ради від 01.12.2015 № 05-02-VII 

6. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VII 

скликання від 01.12.2015 № 07-02-VII «Про затвердження складу постійних 

комісій Переяслав-Хмельницької міської ради VII скликання» (зі змінами) 

7. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради VII 

скликання від 01.12.2015 № 08-02-VII «Про обрання голів постійних комісій 

Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого скликання»   

8. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

9. Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в місті Переяславі-Хмельницькому на 2019-2020 роки 

10. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 

2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради 17.12.2015 року 

№07-03-VII 



11. Про внесення змін до міської Програми по реалізації 

загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2009-2020 роки 

затвердженої рішенням міської ради від 27.08.2009 № 03-32-V із змінами 

12. Про внесення змін до Міської програми підвищення 

енергоефективності та енергозбереження м. Переяслава-Хмельницького 

Київської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Переяслав-

Хмельницької міської ради від 29.06.2017 № 07-38-VII 

13. Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-

Хмельницькому на 2018-2019 роки затвердженої рішенням Переяслав-

Хмельницької міської ради від 22.02.2018 № 71-48-VII 

14. Про внесення змін до переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, 

що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища, затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 22.02.2018 № 72-48-VII 

15. Про внесення змін до рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської 

ради VIІ скликання від 21.12.2017 № 13-46-VІI «Про бюджет міста 

Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» 

16. Земельні питання. 

17. Про продовження договору з ФОП Тютюнник Людмилою 

Вячеславівною щодо оренди зупинки громадського транспорту, що 

знаходиться по вул. Б.Хмельницького, позиція 6 

18. Інформації, оголошення. 

 

       ІІІ. Організаційному відділу та відділу інформації виконкому міської 

ради порядок денний сесії оприлюднити на сайті міської ради та місцевих 

засобах масової інформації відповідно до чинного законодавства. 

 

 

     Секретар ради                     підпис                                      П.П.Бочарін 

 

 
         Бочарін П.П.                                                                                                                               

 

 

         Коваленко В.О.                                                                                                                      Кальова А.О. 


