
 
ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

“ 13 ”  вересня  2018 року                                                       № 151/07-09/11-18 

79/7-09/11-18 

м. Переяслав-Хмельницький 

 

Про скликання чергової п’ятдесят сьомої 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 сьому сесію Переяслав-Хмельницької 

міської ради cьомого скликання 27 вересня 2018 року о 10.00 в залі засідань 

міської ради. 

       ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

1. Про заслуховування інформації Бориспільської місцевої прокуратури 

про стан законності та правопорядку на території  міста Переяслава-

Хмельницького у І півріччі 2018 року 

2. Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та 

результати діяльності Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України у 

Київській області 

3. 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  

4. 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 

5. 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 

6. Про затвердження Положення про управління капітального будівництва 

та житлово-комунального господарства Переяслав-Хмельницької міської 

ради  

7. Про внесення змін до загальної чисельності, структури керівного складу 

та виконавчих органів Переяслав-Хмельницької міської ради 

8. Про затвердження штатного розпису по комунальному підприємству 

Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства 

9. Про внесення змін до міської комплексної програми «Турбота» на 2016-

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

2018 рік 



10. 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» 

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

клімату міста Переяслава-Хмельницького на 2018-2030 роки"  

12. Земельні питання (список додається). 

13. Про надання в оренду частини приміщення, що знаходиться за 

адресою: вул. Гімназійна,18, благодійному фонду „Пліч-о-пліч разом” 

14. Про продовження договору з Київською обласною торгово-

промисловою палатою щодо оренди  об’єкта нерухомого майна на новий 

строк 

15. Про продовження договору з Головним територіальним управлінням 

юстиції у Київській області щодо оренди об’єкта нерухомого майна на новий 

строк 

16. Про продовження договору з фінансовим управлінням Переяслав-

Хмельницької міської ради щодо оренди об’єкта нерухомого майна на новий 

строк 

17. Про продовження договору з ПП «Авто Пас Лайн» щодо оренди 

зупинки громадського транспорту, що знаходиться по вул. Б.Хмельницького 

№104, позиція 8  

18. Про продовження договорів з ФОП Гетьманом В’ячеславом 

Григоровичем щодо оренди об’єктів нерухомого майна на новий строк 

19. Про надання дозволу комунальному підприємству «Управляюча 

компанія „Виробниче управління житлово-комунального господарства” на 

списання транспортного засобу ВАЗ 2107 

20. Про надання згоди на безоплатну передачу з державної в комунальну 

власність територіальної громади міста Переяслава-Хмельницького об’єкта 

незавершеного будівництва «Житлове будівництво в м. Переяславі-

Хмельницькому по вул. Пугачова,13 (багатоповерховий житловий будинок)» 

21. Про затвердження Програми фінансування видатків із місцевого 

бюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на автобусних маршрутах міста Переяслава-Хмельницького, за 

надані пільги з послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг в 

місті Переяслав-Хмельницькому на 2019 рік 

22. Про звільнення від сплати за комунальні послуги сімей загиблих 

учасників АТО 

23. Про додаткові гарантії соціального захисту особам з інвалідністю 

першої, другої, третьої груп з вадами зору та дітям-інвалідам з вадами зору 

24. Про звільнення від сплати за комунальні послуги сім’ї Страдної К.І. 

25. Про розгляд постанови Верховного Суду від 21 травня 2018 року у 

справі № 373/1281/16-ц 

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

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

на 2019 рік 

27. Про надання дозволу комунальному підприємству «Управляюча 

компанія «Виробниче управління житлово-комунального господарства» 

Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області, код ЄДРПОУ 



38680261на укладення договору фінансового лізингу для придбання 

автомобіля ЗАЗ Сенс, вартістю 210 000,00 грн. (Двісті десять тисяч грн. 00 коп.)  

28. Про внесення змін до «Програми розробки містобудівної документації 

в м. Переяславі-Хмельницькому на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 04.09.2017 № 12-42/2-VII зі змінами від 31.05.2018 року 

29. Про затвердження містобудівної документації «Плану червоних ліній 

міста Переяслава-Хмельницького» 

30. 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» 

31. Про надання комунальному підприємству Переяслав-Хмельницьке 

виробниче управління комунального господарства погодження на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок підприємства 

32. Про звіт тимчасової контрольної комісії по питанню правомірності 

зміни статусу гуртожитку на 96 місць за адресою: вул. Новокиївське шосе, 1а 

на багатоквартирний житловий будинок по вул. Новокиївське шосе, 1ж в м. 

Переяславі-Хмельницькому 

33. Різне. 

34. 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. 


