
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

“01”  серпня  2018 року                                                     № 119/11-18/07-09 

79/7-09/11-18 

 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про скликання чергової п’ятдесят п’ятої 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 п’ятдесят третю сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради cьомого скликання 30 серпня 2018 року о 10.00 в залі засідань 

міської ради. 

       ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

1. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Переяслава-

Хмельницького» Дзюбі Віктору Корнійовичу 

2. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Переяслава-

Хмельницького» Саулку Вячеславу Володимировичу 

3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Переяслава-

Хмельницького» Томенко Любові Миколаївні 

4. Про звіт виконання плану роботи Переяслав-Хмельницької міської 

ради за І півріччя 2018 року 

5. Про затвердження плану роботи Переяслав-Хмельницької міської ради 

на IІ півріччя 2018 року 

6. Про затвердження звіту виконання бюджету м. Переяслава-

Хмельницького за І півріччя 2018 року 

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

2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 17.12.2015 № 07-03-VII 

8. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку у 2018 році 

телерадіокомпанії «Альта», затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької 

міської ради № 15-45-VІІ від 30.11.2017 

9. Про передачу видатків та відповідних коштів у вигляді міжбюджетного 

трансферту з міського до обласного бюджету на обслуговування одиноких 

непрацездатних громадян Переяслав-Хмельницьким центром соціального 

захисту пенсіонерів та інвалідів 

 

 

 



10. Про затвердження Програми розробки документації із землеустрою в 

м. Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки   

11. Про затвердження "Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2030 роки"  

12. Про збільшення статутного капіталу та внесення змін до Статуту 

комунального підприємства Переяслав-Хмельницьке виробниче управління 

комунального господарства 

13. 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» 

14. Земельні питання (список додається) 

15. Про затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

16. Про внесення змін до Програми відзначення державних, обласних, 

міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

містом Переяславом-Хмельницьким, здійснення представницьких та інших 

заходів на 2018 рік, затвердженої рішенням від 21.12.2017 №10-46-VII (зі 

змінами) 

17. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 17.12.2015 №01-03-VII «Про утворення 

виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради сьомого 

скликання, визначення його чисельності, затвердження персонального 

складу»  

18. Про затвердження Статуту КЗ «Переяслав-Хмельницька дитячо-

юнацька спортивна школа» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської 

області в новій редакції 

19. Про затвердження штатного розкладу комунального підприємства 

Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-комунального 

господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради 

20. Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території міста Переяслава-

Хмельницького 

21. Про продовження договору з управлінням соціального захисту 

населення Переяслав-Хмельницької міської ради щодо оренди нерухомого 

майна на новий строк 

22. Про продовження договору з приватними адвокатами Васюхном В.О. 

та Сташук Т.В. щодо оренди нерухомого майна на новий строк 
23. Про продовження договору з ТОВ «Кобзар» щодо оренди зупинки 

громадського транспорту, що знаходиться по вул. Б.Хмельницького, позиція 5 

24. Про надання в оренду зупинки громадського транспорту, що 

знаходиться на розі вулиць Святилівська та Генерала Нахімова, ФОП 

Костенко Ользі Василівні  

 



25. Про продовження договору з ФОП Нестерюком Віктором 

Володимировичем щодо оренди зупинки громадського транспорту , що 

знаходиться по вул. Героїв Дніпра, позиція 1  

26. Про продовження договору з ФОП Шамардак Наталією Петрівною 

щодо оренди зупинки громадського транспорту, що знаходиться по вул. 

Петропавлівській  

27. Про продовження договору з ФОП Явлошевичем Васильом 

Миколайовичем щодо оренди зупинки громадського транспорту , що 

знаходиться по вул. Покровській,позиція 1  

28. Про продовження договору з ФОП Глобою Віктором Івановичем щодо 

оренди нерухомого майна на новий строк 

29. Про продовження договору з ФОП Глобою Віктором Івановичем щодо 

оренди нерухомого майна на новий строк 

30. Про продовження договору з ФОП Погасій Світланою 

Володимирівною щодо оренди нерухомого майна на новий строк 

31. Про продовження договору з ФОП Хобтою Олександром 

Васильовичем щодо оренди нерухомого майна на новий строк 

32. Про заходи, щодо вирішення проблемного питання з аварійною 

ділянкою дороги по вул. Новокиївське шоссе та мосту через річку Броварка у 

зв’язку з порушенням водіями вантажних транспортних засобів з 

навантаженням на вісь понад 7 т або фактичною масою понад 24 т, п. 22.5, 

п.26.2 та розділу 33 ПДР України щодо проїзду на заборонні знаки 3.3., 3.4, 

3.12, 3.15-3.19, 4.11 в м. Переяслав-Хмельницький Київської області 

33. Про звіт щодо виконання фінансового плану Комунального 

підприємства Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального 

господарства за І півріччя 2018 року 

34. Про звіт щодо виконання фінансового плану Комунального 

підприємства «Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-

комунального господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської 

області» за І півріччя 2018 року 

35. Про звіт щодо виконання фінансового плану КП «Переяслав-

Хмельницький міський ринок» за І півріччя  2018 року 

36. 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. 

 

 

     Міський голова                     підпис                                         Т.В.Костін 

 

 
         Бочарін П.П.                                                                                                                                 

 

 

         Коваленко В.О.                                                                                                                          Медведенко Н.І. 


