
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

“ 12 ”  листопада  2018 року                                 № 196/07-09/11-18  

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про скликання чергової шістдесят першої 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 першу сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради cьомого скликання 29 листопада 2018 року о 10.00 в залі засідань 

міської ради. 

       ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

1. Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Устич Наталії Миколаївни 

2. Про затвердження звіту виконання бюджету м. Переяслава-Хмельницького 

за 9 місяців 2018 року 

3. Про затвердження Програми благоустрою м. Переяслава-Хмельницького 

на 2019-2020 роки 

4. Про затвердження Програми підтримки та розвитку у 2019 році 

телерадіокомпанії «Альта» 

5. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Переяслава–Хмельницького на 2019 рік 

6. Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2018 рік 

7. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік 

8. Про надання частини щорічної основної відпустки Костіну Тарасу 

Вікторовичу – міському голові 

9. Про надання частини щорічної основної відпустки Костіну Тарасу 

Вікторовичу – міському голові 

10. Про надання одноразової матеріальної допомоги Чуяну А.П. 

11. Про надання одноразової матеріальної допомоги Гайдаку В.Г. 

12. Про звіт щодо виконання фінансового плану Комунального підприємства 

Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства за 9 

місяців 2018 року 

13. Про звіт щодо виконання фінансового плану Комунального підприємства 

«Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-комунального 

господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області» за 9 

місяців 2018 року 



14. Про звіт щодо виконання фінансового плану КП „Переяслав-

Хмельницький міський ринок” за 9 місяців 2018 року 

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 (список додається) 

17. Про внесення змін до штатного розпису комунального підприємства 

«Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-комунального 

господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області 

18. Про внесення та затвердження змін до Статуту комунального 

підприємства «Управляюча компанія «Виробниче управління житлово-

комунального господарства» Переяслав-Хмельницької міської ради Київської 

області, затвердженого рішенням міської ради від 01.08.2017 № 67-39/2-VII 

19. Про затвердження Положення про стипендію та премію міської ради в 

новій редакції та затвердження нового складу комісії з розгляду питань щодо 

стипендії та премії міської ради 

20. Про затвердження структури комунального закладу «Спортивно-

оздоровчий комплекс «Стадіон імені Валерія Лобановського» Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області 

21. Про надання в безоплатне користування (позичку) приміщення, що 

знаходиться за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Можайська,11 

Переяслав-Хмельницькому центру соціального захисту пенсіонерів та інвалідів  

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

сьомого скликання затвердженого рішенням Переяслав-Хмельницької міської 

ради від 01 грудня 2015 року № 03-02-VII 

23. Про погодження Договору про партнерське співробітництво між містом 

Чешин (Польща) та містом Переяслав-Хмельницький Київської області 

(Україна) 

24. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та 

розподілення води) для зміни її конфігурації в м. Переяславі-Хмельницькому 

Київської області виконавчому комітету Переяслав-Хмельницької міської ради  

25. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2016 № 08-25/2-VІІ 

«Про затвердження загальної чисельності, структури керівного складу та 

виконавчих органів Переяслав-Хмельницької міської ради» 

26. Про внесення змін до структури виконавчих органів Переяслав-

Хмельницької міської ради, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 29 листопада 2016 року № 08-25/2-VII 

27. 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.                                                                                                                          Кальова А.О. 


