
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

“ 10 ”  жовтня  2018 року                                                       № 174/07-09/11-18 

79/7-09/11-18 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про скликання чергової п’ятдесят дев’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 дев’яту сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради cьомого скликання 25 жовтня 2018 року о 10.00 в залі засідань 

міської ради. 

       ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

1. Про затвердження Переяслав-Хмельницької міської Програми 

«Цукровий діабет» на ІV квартал 2018 року 

2. Про передачу коштів із бюджету Переяслав-Хмельницької міської ради 

до бюджету Переяслав-Хмельницької районної ради на виконання завдань та 

заходів Переяслав-Хмельницької міської Програми «Цукровий діабет» на ІV 

квартал 2018 року 

3. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в місті Переяславі-Хмельницькому на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 03.11.2016 № 05-22-VІІ 

4. Про внесення змін до міської комплексної Програми підтримки та 

розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2015 р. № 05-04-VІІ 

5. 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» 

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

клімату міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2030 роки"  

7. Про затвердження Програми розвитку системи освіти міста Переяслава-

Хмельницького на 2019-2021 роки  

8. Про затвердження Програми розробки документації із землеустрою в м. 

Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки 

9. Про затвердження фінансового плану КП «Переяслав-Хмельницьке 

виробниче управління комунального господарства» на 2019 рік 



10. Про затвердження фінансового плану КП «Управляюча компанія 

«Виробниче управління житлово-комунального господарства» Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області” на 2019 рік 

11. Про затвердження фінансового плану КП „Переяслав-Хмельницький 

міський ринок” на 2019 рік 

12. Про затвердження Програми відзначення державних, обласних, міських 

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

Переяславом-Хмельницьким, здійснення представницьких та інших заходів 

на 2019 рік 

13. Про затвердження Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства у м. Переяслав-Хмельницький на 2019–2020 роки 

14. Земельні питання 

15. Про затвердження змін до цільової Програми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018–2021 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 30.11.2017  № 105-45-VII 

16. Про схвалення Програми підтримки заходів організації підготовки 

громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці, призову на 

строкову військову службу, призову військовозобов’язаних під час 

мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2019-2020 роки 

17. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького в особі Переяслав-

Хмельницької міської ради Київської області друкованої продукції від 

Національної академії педагогічних наук України (НАПН України) 

18. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у 

житті місцевих громад 

19. Про надання в безоплатне користування (позичку) частини приміщення 

гаража Переяслав-Хмельницькому міському центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Переяслав-Хмельницької міської ради 

20. Про продовження договору з ТОВ «Хатанет» щодо оренди нерухомого 

майна на новий строк 

21. Про продовження договору з ФОП Чабан Тетяною Вікторівною щодо 

оренди зупинки громадського транспорту, що знаходиться по вул. 

Б.Хмельницького, позиція 9  

22. Про продовження договору з ФОП Нестерюком Віктором 

Володимировичем щодо оренди зупинки громадського транспорту, що 

знаходиться по вул. Героїв Дніпра, позиція 1  

23. Про надання в оренду зупинки громадського транспорту, що 

знаходиться на розі вулиць Святилівська та Генерала Нахімова, ФОП 

Костенко Ользі Василівні  

24. Про продовження договору з ТОВ «Кобзар» щодо оренди зупинки 

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

25. Про преміювання міського голови Костіна Т.В. 

26. Про підтримку звернення депутатів Переяслав-Хмельницької міської 

ради щодо необхідності реагування на ситуацію, що склалася на ринку 

електричної енергії 

27. Різне. 

28. 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. 


