
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

17.02.2017                                                                                                   № 17 

 

Про розробку проектів  

Програм на 2017 рік 

   

Відповідно до статей 28, 36, 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 службову записку спеціалістів відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету міської ради від 17.02.2017, на підставі поданих 

документів, з метою вирішення економічних та соціальних питань міської 

об’єднаної територіальної громади: 

1.   Рекомендувати Пирятинському районному військовому комісаріату 

(Грицун О.В.)  розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проекти Програм: 

1) „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2017-2018 роки“; 

2) „Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки. 

2. Відділу економічного прогнозування виконкому міської ради                

(Троян Н.М.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проект Програми підтримки місцевих товаровиробників 

„Вироблено на Пирятинщині“ на 2017 рік.  

3. Міській амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

Пирятинського центру первинної медичної допомоги (Дядькова І.М.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради проект 

Програми забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

4.   Визначити відповідальним виконавцем: 

1) Пирятинський районний військовий комісаріат (Грицун О.В.) та 

фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) по Програмах: 

„Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2017-

2018 роки“; 

„Територіальна оборона“ на 2017-2018 роки. 



2) фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), відділ економічного 

прогнозування міської ради (Троян Н.М.) та Пирятинську районну державну 

адміністрацію (Куча О.Є.) по Програмі підтримки місцевих товаровиробників 

„Вироблено на Пирятинщині“ на 2017 рік. 

3) міську амбулаторію загальної практики сімейної медицини 

Пирятинського центру первинної медичної допомоги (Дядькова І.М.) по 

Програмі забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

          5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника  

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

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


