
 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
сьомої сесії сьомого скликання 

 

 

24 лютого 2016 року                  № 25 

 

Про заборону використання  

піротехнічних та інших вибухонебезпечних  

виробів  на території Пирятинської  міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

Відповідно до пункту 44 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, пункту 2 статті  10 Закону України „Про благоустрій 

населених пунктів“, статті 24 Законі України „Про забезпечення санітарного і 

епідеміологічного благополуччя населення“, Законі України  „Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму“, 

пунктів 1, 2 статті 13, пункту 1 статті 16 Закону України „Про Національну 

поліцію“, враховуючи  листи голови Полтавської обласної ради Біленького О.Ю. 

та  голови Полтавської філії ГО „Товариство Ветеранів АТО“ Пономаренка Д.В., з 

метою запобігання травматизму, збереження життя та здоров’я мешканців міста 

та зняття соціальної напруги серед військовослужбовців, які повернулися з зони 

АТО і мають посттравматичний синдром, забезпечення їх прав та законних 

інтересів Пирятинська  міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Заборонити  використання усіх видів піротехнічних виробів з світловим, 

іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами та інших 

вибухонебезпечних виробів на території Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади до закінчення антитерористичної операції в Україні. 

2. Скасувати рішення виконкому Пирятинської міської ради  від 22.12.2010 

№ 426   „Про внесення змін до рішення виконкому Пирятинської міської ради 

„Про заборону реалізації в місті піротехнічних  та вибухонебезпечних виробів“ та 

від 23.12.2009 № 510 „Про заборону реалізації в місті піротехнічних та 

вибухонебезпечних виробів“. 



 3. Пирятинському відділенню поліції Гребінківського відділення Головного 

управління Національної поліції  в Полтавській області (Возний О.Г.)  та 

Пирятинському РВ УДСНС України в Полтавській області (Клименко Ю.В.) 

забезпечити виконання рішення. 

 4. Секретарю міської ради Чайці Т.Г. забезпечити оприлюднення  рішення  в 

засобах масової інформації. 

 6.  Рекомендувати керівникам закладів освіти, що розташовані на території 

Пирятинської міської ради, провести роз’яснювальну роботу серед учнів шкіл, 

позашкільних закладів щодо небезпеки  використання піротехнічних та інших 

вибухонебезпечних  виробів.    

8. Зобов’язати провідного спеціаліста з питань торгівлі, обліку та 

приватизації комунального майна відділу управління комунальною власністю 

Зубко Л.М. попередити господарюючих суб’єктів торгівельних об’єктів та 

об’єктів ресторанного господарства про персональну відповідальність щодо 

виконання цього рішення.   

9. Відповідальність за виконання пункту 1 рішення покладається   на 

керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

суб’єктів підприємницької діяльності   та громадян міста. 

          10. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на постійні депутатські 

комісії: з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

(Кривобок В.І.) та з питань освіти, молоді, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) 

 

 
 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ                                                       


