
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
 

11.07.2016                                                                                                   № 76  

 
 

Про розробку проектів Програм  

на 2016 рік 

   

 

Відповідно до статей 27, 30, 32, 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 службову записку відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого комітету міської ради від 10.07.2016, з метою 

вирішення соціальних та культурних питань міської об’єднаної територіальної 

громади: 

1.   Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) спільно з Пирятинською центральною районною лікарнею 

(Гаркавенко О.М.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проект „Програми забезпечення надання медичної допомоги 

Пирятинською ЦРЛ жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2016 рік“  (далі -  Програма). 

2.   Відділу освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.) розробити 

та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради 

проекти програм (далі - проекти програми): 

1) „Програма національно – патріотичного виховання дітей та молоді 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2020 роки 

„Юні патріоти Пирятинщини“; 

„Інклюзивна освіта: крок за кроком“ на 2016 – 2017 р.р.“; 

2) подати проекти програм на розгляд депутатських комісій до 

25.07.2016. 

4.   Визначити відповідальним виконавцем Програм: 



1) Пирятинську центральну районну лікарню (Гаркавенко О.М.)  по 

Програмі забезпечення надання медичної допомоги Пирятинською ЦРЛ 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік; 

2) відділ освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.) по „Програмі  

національно – патріотичного виховання дітей та молоді Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2016 – 2020 роки „Юні патріоти 

Пирятинщини“ та    „Інклюзивна освіта: крок за кроком“ на 2016 – 2017 р.р.“. 

          5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. 

 

 

    
Виконуючий обов’язки 

міського голови                                                                   І.ШИКЕРИНЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


