
 
 

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від «06» серпня 2018 року      № 122/07-09/11-18 
 

м. Переяслав-Хмельницький 
 

 

Про скликання позачергової  

п’ятдесят шостої сесії  

міської ради сьомого скликання  

 

Відповідно до статті 46, частини 2 статті 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

1. Скликати позачергову п’ятдесят шосту сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради сьомого скликання 09 серпня 2018 року о 10:00 годині в залі засідань 

міської ради. 

2. На розгляд сесії винести таке питання: 

2.1. Про внесення змін до Програми благоустрою м. Переяслава-

Хмельницького на 2018 рік, затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької 

міської ради від 21.12.2017 № 03-46-VІІ 

2.2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.12.2017 № 12-46-VII 

2.3. 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» 

2.4. Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради 

від 26.06.2018 № 14-53-VІІ «Про затвердження Переліку геонімів (назв вулиць, 

проспектів, алей, площ, провулків, парків та скверів тощо) в м. Переяславі-

Хмельницькому» 

2.5. Про надання одноразової матеріальної допомоги Заболотній Н.О. 

2.6. Про надання одноразової матеріальної допомоги Васюхно Н.Д. 

2.7. Про надання одноразової матеріальної допомоги Гресю В.М. 

2.8. Про надання одноразової матеріальної допомоги Калюжці Н.С. 

2.9. Про внесення змін до складу постійних  комісій міської ради з питань 

регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, співпраці 

з органами самоорганізації населення, законності та правопорядку, запобігання і 

протидії корупції, охорони прав і законних інтересів громадян та з питань освіти, 

культури, роботи з молоддю, фізкультури та спорту, соціального захисту 

населення та охорони здоров’я, затверджених рішенням міської ради від 

01.12.2015 № 07-02-VІІ 

2.10. Про надання частини щорічної основної відпустки міському голові 

Костіну Тарасу Вікторовичу 



2.11. Про внесення змін до Положення Про громадський бюджет у місті 

Переяслав-Хмельницькому, затверджений рішенням міської ради від 04.09.2017 

№13-42/2-VII 

2.12. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради з питань  

земельних відносин, комунальної  власності, будівництва та архітектури та з 

питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, 

співпраці з органами самоорганізації населення, законності та правопорядку, 

запобігання і протидії корупції, охорони прав і законних інтересів громадян, 

затверджених рішенням міської ради від 01.12.2015 № 07-02-VІІ 

2.13. Про внесення змін до складу постійних комісій міської ради з питань  

з питань регламенту, депутатської етики, контролю за виконанням рішень Ради, 

співпраці з органами самоорганізації населення, законності та правопорядку, 

запобігання і протидії корупції, охорони прав і законних інтересів громадян та з 

питань бюджету та фінансів затверджених рішенням міської ради від 01.12.2015 

№ 07-02-VІІ. 

2.14. 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» 

2.15. Інформації, оголошення. 

 

3. Організаційному відділу та відділу інформації та комп`ютерного 

забезпечення виконкому міської ради оприлюднити  порядок денний сесії, дане 

розпорядження та зупинене рішення міської ради на офіційному сайті Переяслав-

Хмельницької міської ради та місцевих засобах масової інформації відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

Міський голова   підпис                                        Т.В.Костін 
 

 

 

 

 
Бочарін П.П. 

 

 

Саверська Н.М.                                                                                                         Медведенко Н.І 


