
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14.02.2017                                                                                                   № 15 
 

 

Про розробку проектів 

Програм на 2017 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 04.03.2011 „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 відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради від 17.02.2017, на підставі поданих документів, з метою вирішення 

економічних та соціальних питань міської об’єднаної територіальної громади: 

1. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

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

Пирятинської міської ради проект Програми розвитку пріоритетних видів 

спорту на 2017 рік. 

2. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення 

Пирятинської районної державної адміністрації (Гудзь В.В.) розробити та 

узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради 

проект Програми „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 2017 

рік. 

3. Рекомендувати Пирятинській районній організації ветеранів 

(Дубецький Б.В.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

Пирятинської міської ради проект Програми „Всебічний захист соціально-

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

інвалідів та учасників антитерористичної операції“ на 2017 рік. 

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

узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради проект Програми 

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

2017 року. 

5. Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам (Кривець В.В.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської 

міської ради проект Програми модернізації каналізаційно–насосної станції 

Пирятинської центральної районної лікарні на 2017 рік.  



6. Комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ 

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

Пирятинської міської ради проект Програми „Питна вода“ на 2017 рік. 

7. Рекомендувати Пирятинському районному сектору Головного 

Управління ДСНС України в Полтавській області (Клименко Ю.В.) розробити 

та узгодити з відповідними відділами виконкому Пирятинської міської ради 

проект Програми взаємодії з Пирятинським районним сектором  Головного 

Управління ДСНС України в Полтавській області щодо забезпечення пожежної 

безпеки на території Пирятинської ОТГ у 2017 році. 

8. Визначити відповідальним виконавцем: 

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.)  по Програмі розвитку пріоритетних видів спорту на 2017 рік; 

2) управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

державної адміністрації (Гудзь В.В.), фінансове управління міської ради               

(Кеда С.Ю.) та громадську організацію „Союз Чорнобиль Україна“           

(Ухань В.М.) по Програмі „Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам’яті“ на 

2017 рік; 

3) Пирятинську районну організацію ветеранів (Дубецький Б.В.) 

„Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) по 

Програмі, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників 

антитерористичної операції на 2017 рік“; 

4) комунальне підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) по 

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

літній період 2017 року; 

5) Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди (Кривець В.В.) та відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) по 

Програмі модернізації каналізаційно-насосної станції Пирятинської 

центральної районної лікарні на 2017 рік; 

6)  комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“  

(Дубров М.Я.) та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради (Цюра І.О.) по Програмі „Питна вода Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“ на 2017 рік; 

7)  Пирятинський районний сектор Головного Управління ДСНС України 

в Полтавській області (Клименко Ю.В.) та відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) по Програмі взаємодії з 

Пирятинським районним сектором  Головного Управління ДСНС України в 

Полтавській області щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

Пирятинської ОТГ у 2017 році. 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до 

функціональних повноважень. 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 


