
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

18.03.2016                                                                                                   № 26 

 

Про розробку проектів міських 

цільових  Програм на 2016 рік 

   

Відповідно до статей 28, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання рішення п’ятої 

сесії Пирятинської міської ради (шостого скликання) від 04 березня 2011 року 

„Про порядок розроблення затвердження фінансування міських цільових 

програм моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних 

програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин“, враховуючи 

службові записки спеціалістів виконавчого комітету міської ради, з метою 

вирішення економічних та соціальних питань місцевої громади: 

1.   Відділу бухгалтерського  обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

Пирятинської міської ради проекти міських цільових програм (далі -  

програми): 

зайнятості населення на 2016 рік; 

організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятина у літній 

період 2016 року; 

          соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 

підтримки Пирятинського районного військового комісаріату на період 

часткової мобілізації у 2016 році, мобілізаційної підготовки 

військовозобов’язаних Пирятинської об’єднаної територіальної громади та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2016 рік; 

          фізичної та психологічної  реабілітації воїнів учасників 

антитерористичної операції на 2016 рік. 

2.   Комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

(Дубров М.Я.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

Пирятинської міської ради проекти міських цільових програм (далі -  

програми): 

відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік; 

розвитку комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 

на 2016 рік. 



3. Комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) розробити та 

узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради 

проект міської цільової Програми капітального ремонту та реконструкції 

житлового фонду м. Пирятин на 2016 рік. 

          4.  Громадській організації фізкультурно - спортивного клубу 

„Оранжевий м’яч“ (Богатинський О.Я.) розробити та узгодити з відповідними 

відділами виконкому Пирятинської міської ради проект міської цільової 

Програми розвитку баскетболу в м.Пирятин на 2016 рік. 

          5.  Пирятинській районній організації ВФСТ „Колос“ АПК України 

(Плетінь С.М.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

Пирятинської міської ради проект міської цільової Програми розвитку фізичної 

культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 

рік. 

         6. Пирятинській районній організації ветеранів (Дубецький Б.В.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської 

міської ради проект міської цільової Програми „Всебічний  захист  соціально-

економічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів,  

інвалідів та учасників антитерористичної операції на 2016  рік“. 

         7. Громадській організації „Союз Чорнобиль України“ (Ухань В.М.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської 

міської ради проект міської цільової Програми „Чорнобильці серед нас, з нами 

в житті та пам’яті“.  

         8. Управлінню праці та соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) розробити та узгодити з 

відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради проекти міських 

цільових програм (далі – програми): 

 покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2016 році; 

надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги на 2016 рік. 

9. Пирятинській Станції юних техніків (Дяченко В.І.) розробити та 

узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради 

проект міської цільової програми дитячого закладу відпочинку з денним 

перебуванням „Сузір’я - Z“ при Пирятинській районній станції юних техніків 

влітку 2016 року. 

10. Пирятинській дитячо - юнацькій спортивній школі (Горбачов О.В.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської 

міської ради проект міської цільової програми відпочинку та оздоровлення 

дітей в спортивно – оздоровчому таборі „Старт“ при Пирятинській дитячо – 

юнацькій школі влітку 2016 року. 

11. Відділу освіти міської ради (Шерзой Н.Г.)  розробити та узгодити з 

відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради проект міської 

цільової програми оздоровлення та відпочинку учнів 1 - 4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів на території Пирятинської міської ради на 

2016 рік. 



12.   Подати проекти програм на розгляд депутатських комісій до 

23.03.2016. 

13. Визначити відповідальним виконавцем: 

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.)  по програмах: 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів; 

підтримки Пирятинського районного військового комісаріату на період 

часткової мобілізації у 2016 році, мобілізаційної підготовки 

військовозобов’язаних Пирятинської об’єднаної територіальної громади та 

забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2016 рік; 

          фізичної та психологічної  реабілітації воїнів учасників 

антитерористичної операції на 2016 рік; 

          2) КП „Пирятинський міський водоканал“ (Дубров М.Я.) по програмах:   

 відновлення мереж водопостачання міста Пирятин на 2016 рік; 

 розвитку комунального підприємства „Пирятинський міський водоканал“ 

на 2016 рік; 

3) КП „Каштан“ (Скочко В.І.) по програмах: 

зайнятості населення на 2016 рік; 

організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятина у літній 

період 2016 року; 

капітального ремонту та реконструкції житлового фонду м. Пирятин на 

2016 рік; 

4) Громадську організацію фізкультурно - спортивного клубу 

„Оранжевий м’яч“ (Богатинський О.Я.) по програмі розвитку баскетболу в              

м.Пирятин на 2016 рік; 

           5)   Пирятинську районну організацію ВФСТ „Колос“ АПК України 

(Плетінь С.М.) по програмі розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 рік; 

         6) Пирятинську районну організацію ветеранів (Дубецький Б.В.) по 

програмі  „Всебічний  захист  соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів,  інвалідів та учасників 

антитерористичної операції на 2016  рік“; 

 7) Громадську організацію „Союз Чорнобиль України“ (Ухань В.М.) по 

програмі „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“;  

          8) управління праці та соціального захисту населення Пирятинської 

районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) по програмах:  

 покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2016 році; 

 надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги на 2016 рік; 

9) Пирятинську   Станцію   юних   техніків (Дяченко В.І.)   по  програмі  

дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням „Сузір’я - Z“ при 

Пирятинській районній станції юних техніків влітку 2016 року; 



         10) Пирятинську дитячо - юнацьку спортивну школу (Горбачов О.В.)   

по програмі оздоровлення дітей в спортивно – оздоровчому таборі „Старт“ при 

Пирятинській дитячо – юнацькій школі влітку 2016 року; 

11) Відділ освіти (Шерзой Н.Г.) по програмі оздоровлення та відпочинку 

учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів на території 

Пирятинської міської ради на 2016 рік. 

         14.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 

 

    

 

 

Міський  голова                                                                    О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


