
 
 
                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
восьмої сесії  сьомого скликання 

(третє засідання) 
 
 

12 квітня 2016 року                                                                                            № 79 
 
Про затвердження розпоряджень 
міського голови, прийнятих в 
міжсесійний період 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“ міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 

затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 
період: 

 
від 08.12.2015 № 111 „Про виділення коштів на оздоровлення (часткова 

грошова компенсація вартості путівки) 
демобілізованим військовослужбовцям третьої хвилі 
мобілізації, які проходили службу в районах 
проведення антитерористичної операції“; 

   
від 09.12.2015  № 112 „Про надання допомоги на харчування дітям 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки 
яких мобілізовані на військову службу, та батьки 
яких несуть службу за контрактом в зоні АТО “;  

   
від 10.12.2015  № 113 „Про надання матеріальної допомоги 

військовослужбовцям - жителям Пирятинської 
міської ради, мобілізованим на військову службу, і 
особам, що несуть службу за контрактом в зоні 
антитерористичної операції, та членам їх сімей для 
часткового відшкодування вартості наданих 
житлово-комунальних послуг “; 

   
від 11.12.2015 № 114 „Про надання цільової допомоги громадянам міста“; 



   
 

від 14.12.2015  № 116 „ Про надання цільової допомоги громадянам міста“; 
   
від 14.12.2015 № 117 „Про надання допомоги на харчування дітям 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки 
яких мобілізовані на військову службу, та батьки 
яких несуть службу за контрактом в зоні АТО“;                                    

   
від 22.12.2015 № 121 „Про надання цільової допомоги громадянам міста“; 
   
від 22.12.2015 № 122 „Про скликання третьої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання“; 
   
від 28.12.2015 № 127 „Про скликання четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання“; 
   
від 22.01.2016 № 11 „Про скликання п’ятої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання“; 
   
від 26.01.2016 № 12 „Про скликання шостої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання“; 
   
від 17.02.2016 № 17 „Про надання цільової допомоги громадянам міста“; 
   
від 17.02.2016 № 18 „Про надання допомоги на лікування учасника 

АТО“; 
   
від 17.02.2016 № 19 „Про скликання сьомої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання“; 
   
від 01.03.2016 № 23 „Про скликання восьмої  сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання“; 
   
від 01.03.2016 № 24 „Про надання цільової допомоги громадянам міста“; 
   
від 15.03.2016 № 25 „Про надання допомоги на харчування дітям 1-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів, батьки 
яких мобілізовані на військову службу, та батьки 
яких несуть службу за контрактом в зоні АТО“.                                                         

 
 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  


