
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сорок п’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

04 грудня 2018 року № 340 

 

 

Про хід виконання Плану соціально- 

економічного розвитку Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної  

громади на 2018 рік за 9 місяців 2018 року 

 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 338 „Про затвердження 

Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік“, враховуючи висновки та рекомендації 

постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника управління економіки виконкому міської ради 

Солдатової І.В. про хід виконання Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за              

9 місяців 2018 року взяти до відома. 

2. Виконавцям місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за 

рахунок коштів бюджету міської обʼєднаної територіальної громади та з інших 

джерел, забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів програм 

відповідно до виділених у 2018 році коштів. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.), комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) забезпечити 

своєчасне придбання обладнання для спортивних майданчиків та його 

встановлення у відведених місцях відповідно до Програми „Забезпечення умов 

для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у 

Пирятинській об’єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“, 

затвердженої рішенням двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 30 червня  2017 року № 160. 



4. Управлінню економіки виконкому міської ради (Солдатова І.В.) 

спільно із загальним відділом та інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради (Нестерець Т.Д.) забезпечити оприлюднення інформації про 

виконання Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за 9 місяців 2018 року на веб-

сайті територіальної громади Пирятинської міської ради та в місцевих ЗМІ. 

5. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступників міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

відповідно до розподілу повноважень та постійні комісії міської ради. 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ  

 

 


