
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

07.02.2017                                                                                                   № 12 

 

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 виконавчого 

комітету міської ради від 02.02.2017, 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  міської 

ради проекти програм (далі -  Програми): 

  1) соціального захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, 

учасників антитерористичної операції, та членів їх  сімей, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік; 

2) закріплення в селах Пирятинської міської ОТГ спеціалістів медичної 

галузі на 2017 рік; 

3) „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2017 році“; 

4) покращення матеріально–технічної бази ФАПу  в  селі  Олександрівка 

у 2017 році. 

2. Пирятинському міському центру для  сім’ї, дітей та молоді                   

(Кабушка Ю.В.) спільно з Громадською організацією „Пирятинська районна 

організація учасників антитерористичної операції „Учасників бойових дій“ 

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

Пирятинської міської ради проект Програми покращення фізичного та 

психологічного стану учасників антитерористичної операції у 2017 році. 



3. Комунальному підприємству „Готель „Пирятин“ (Фисун В.Ю.) 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради проект 

Програми покращення матеріально–технічної бази комунального підприємства 

„Готель „Пирятин“ на 2017 рік. 

4. ВФСТ „Колос“ АПК України (Плетінь С.М.) розробити та узгодити з 

відповідними відділами виконкому міської ради проект Програми розвитку 

фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ „Колос“ АПК України 

на 2017 рік. 

5. Управлінню соціального захисту населення Пирятинської районної 

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

відділами виконкому міської ради проекти Програм: 

покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році; 

соціальної реабілітації дітей – інвалідів на 2017 рік. 

6. Рекомендувати сектору культури і туризму Пирятинської районної 

державної адміністрації (Литвиненко Н.В.) спільно з відділом культури і 

туризму міської ради (Прокопенко Л.В.) розробити та узгодити з відповідними 

відділами виконкому міської ради проект Програми забезпечення Пирятинської 

районної бібліотеки для дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року 

та І півріччя 2018 року. 

7. Пирятинському міському центру для  сім’ї, дітей та молоді       

(Кабушка Ю.В.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проект Програми соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 

2017 рік. 

8. Відділу будівництва та архітектури виконкому міської ради        

(Зергані М.В.) розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проекти Програм: 

розвитку дорожнього руху та його безпеки в міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2017 рік;  

розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік. 

9. Заступнику міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараві М.В. розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради проект Програми обладнання вузлами обліку теплової енергії 

(реконструкції системи  теплопостачання) житлових будинків міста Пирятина 

на 2017 рік. 

10. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

спільно з головами правлінь ОСББ розробити та узгодити з відповідними 

відділами виконкому міської ради проект Програми сприяння створенню ОСББ 

на 2017-2018 роки. 

11. Пирятинським госпрозрахунковим очисним спорудам (Кривець В.В.): 

розробити та узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради проект 

Програми покращення матеріально-технічної бази Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік. 



12. Рекомендувати Управлінню служби безпеки України в Полтавській 

області (Рахівський Ю.В.) розробити та узгодити з відповідними відділами 

виконкому Пирятинської міської ради проект Програми покращення 

матеріально – технічного забезпечення особового складу Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області  на 2017 рік. 

13.  Розробникам проектів Програм подати на розгляд депутатських 

комісій до 14.02.2017. 

14.   Визначити відповідальними виконавцями: 

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.), фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.), управління 

соціального захисту населення Пирятинської районної державної адміністрації 

(Гудзь В.В.) по Програмі соціального захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних, учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей, які проживають на території населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік; 

2) головному лікарю міської амбулаторії загальної практики сімейної 

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

та фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) по Програмі закріплення в 

селах Пирятинської міської ОТГ спеціалістів медичної галузі на 2017 рік; 

3) заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Шикеринця І.С. та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) по Програмі „Стипендії міської ради обдарованим 

дітям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 2017 році“; 

4) відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) по Програмі покращення матеріально – технічної бази ФАПу  в  

селі  Олександрівка у 2017 році; 

5) Пирятинський міський центр для  сім’ї, дітей та молоді                      

(Кабушка Ю.В.), Пирятинську районну раду ветеранів (Дубецький Б.В.) та 

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

по Програмі покращення фізичного та психологічного стану учасників 

антитерористичної операції у 2017 році; 

5) комунальне підприємство „Готель „Пирятин“ (Фисун В.Ю.) та відділ 

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

Програмі  по Програмі покращення матеріально – технічної бази комунального 

підприємства „Готель „Пирятин“ на 2017 рік; 

6) ВФСТ „Колос“ АПК України (Плетінь С.М.) та відділ бухгалтерського 

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

Програмі розвитку фізичної культури і спорту районної організації ВФСТ 

„Колос“ АПК України на 2017 рік; 

7) управління соціального захисту населення Пирятинської районної 

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

(Кеда С.Ю.) по Програмах: 

покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих 

верств населення об’єднаної територіальної громади у 2017 році; 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів на 2017 рік; 



8) сектор культури і туризму Пирятинської районної державної 

адміністрації (Литвиненко Н.В.) та фінансове управління міської ради                  

(Кеда С.Ю.) по Програмі забезпечення Пирятинської районної бібліотеки для 

дітей періодичними виданнями на ІІ півріччя 2017 року та І півріччя 2018 року; 

9) Пирятинський міський центр для  сім’ї, дітей та молоді                     

(Кабушка Ю.В.) та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) по Програмі соціальної підтримки сімей, дітей та 

молоді на 2017 рік; 

10) відділ будівництва та архітектури виконкому міської ради                   

(Зергані М.В.)  по програмах: 

розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2017 рік;  

розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017 рік; 

11) заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської 

ради Вараву М.В. та відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради (Цюра І.О.) по Програмі обладнання вузлами обліку теплової 

енергії (реконструкції системи  теплопостачання) житлових будинків міста 

Пирятина на 2017 рік; 

11) фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) та голів правлінь 

ОСББ по Програмі сприяння створенню ОСББ на 2017-2018 роки; 

12) Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди (Кривець В.В.) та  

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

по Програмі покращення матеріально-технічної бази Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд на 2017 рік; 

13) Управління служби безпеки України в Полтавській області 

(Рахівський Ю.В.) по Програмі покращення матеріально–технічного 

забезпечення особового складу Управління Служби безпеки України в 

Полтавській області  на 2017 рік. 

14) міську амбулаторію загальної практики сімейної медицини 

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

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

Програмі забезпечення якісними медичними послугами жителів Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік. 

15.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до 

функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 


