
 

 
 

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

   від «03»  січня  2020 року         № 2/07-09/11-20 

 

Про скликання ІІ пленарного засідання  

чергової сімдесят восьмої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

Відповідно до частини 4 статті 23 Регламенту Переяславської міської ради 

VII скликання, частини 4 статті 46, пункту 8 частини 4 статті 42 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”: 

 

        І. Скликати ІІ пленарне засідання чергової сімдесят восьмої сесії 

Переяславської міської ради cьомого скликання 09 січня 2020 року о 10.00 в 

залі засідань міської ради. 

 

        ІІ. На розгляд сесії міської ради винести такі питання: 

6. Про погодження Штатного розпису комунального підприємства 

Переяславське виробниче управління комунального господарства 

Переяславської  міської ради  

7. Про погодження штатного розпису комунального підприємства 

«Благоустрій» Переяславської міської ради  

9. Про визначення комунального підприємства «Благоустрій» Переяславської 

міської ради виконавцем робіт з утримання об’єктів благоустрою та мереж 

зовнішнього освітлення комунальної власності на території міста Переяслава 

10. Про затвердження штатного розпису по комунальному підприємству 

Переяслав-Хмельницьке виробниче управління комунального господарства 

11. Про здійснення запозичення у 2019 році 

12. Про впровадження інвестиційного проекту «Реконструкція мереж 

водопостачання та водовідведення міста Переяслава з підвищенням 

енергоефективності» з використанням ЕСКО механізму 

15. Земельні питання (список додається) 

16. Про накопичення та використання місцевого матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території міста 

Переяслава у 2020 році 

17. Про внесення змін до складу комісії з добору земельних ділянок 

комунальної власності та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні 

торги окремими лотами та конкурсної комісії щодо відбору виконавців робіт із 

землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на 



конкурентних засадах в м. Переяславі, затверджених рішенням Переяслав-

Хмельницької міської ради від 29.12.2016 № 25-26/2-VII 

19. Про внесення змін до Регламенту виконавчого комітету, затвердженого 

рішенням міської ради від 31.03.2016 № 01-10-VII «Про затвердження 

Регламенту виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради» 

20. Про вихід із складу співзасновників Телерадіокомпанії «Альта» та 

розірвання договору між співзасновниками про організацію роботи 

телерадіокомпанії «Альта» від 01.01.2008 року 

21. Про внесення змін до містобудівної документації “План зонування 

території (зонінг) м. Переяслав-Хмельницький” 

22. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-

Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району 

та Переяслав-Хмельницької міської ради на списання майна  

23. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-

Хмельницької районної ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району 

та Переяслав-Хмельницької міської ради на продовження договору з 

комунальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  щодо оренди об’єкта 

нерухомого майна по вул. Б.Хмельницького,137, на новий строк 

24. Про продовження договору з ФОП Довгополовою Тетяною Павлівною 

щодо оренди об’єкта нерухомого майна по вул. Пугачова,2, на новий строк 

25. Про затвердження в новій редакції Положення про відділ з питань 

використання земель та земельного кадастру виконавчого комітету 

Переяславської міської ради 

26. Про затвердження Положення про відділ культури і туризму 

Переяславської міської ради у новій редакції  

27. Про виконання плану роботи ради за ІІ півріччя 2019 року 

28. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

Переяслава індивідуально визначеного майна 

29. Про внесення змін до переліку робіт та об’єктів по поточному ремонту 

доріг та утримання міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік, 

затвердженого рішенням сесії від 28.02.2019 № 16-64-VII зі змінами 

30. Про надання інформації по депутатському запиту Матвієнка О.В.  

31. Про надання інформації по депутатському запиту Шимченко Л.А.  

32. 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.КОСТІН 
 
           В.КОВАЛЕНКО                                                                                                               П.БОЧАРІН  

 

                                                                                                                                                      Н.МЕДВЕДЕНКО 


