
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.03.2018                                                                                                   № 43 

 
 

Про розробку проектів Програм на 2018 рік 

   

Відповідно до статей 27, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на виконання рішення 

тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання (перше 

пленарне засідання) від 28 лютого 2018 року № 90 „Про порядок розроблення, 

затвердження, фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і 

звітності про їх виконання та включення до Плану соціально - економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

враховуючи листи: комунального підприємства „Каштан“ від 06.02.2018 № 39, 

Пирятинського районного сектору Головного Управління ДНС України  в 

Полтавській області від 09.02.2018 № 27-28/32, Пирятинської районної 

державної адміністрації від 12.02.2018  № 01-42/92, на підставі експертних 

висновків спеціалістів виконкому Пирятинської міської ради від 02.03.2018, з 

метою вирішення економічних та соціальних питань Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади: 

1. Комунальному підприємству „Каштан“ (Скочко В.І.) розробити і 

узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради та подати на 

розгляд депутатських комісій проект програми „Покращення матеріально -

технічної бази комунального підприємства „Каштан“ на 2018 рік“                               

до 07.03.2018. 

  2. Пирятинському районному сектору Головного Управління ДНС 

України  в Полтавській області (Клименко Ю.В.) розробити і узгодити з 

відповідними відділами виконкому міської ради та подати на розгляд 

депутатських комісій проект програми „Сучасне оснащення рятувальника-

запорука надійного порятунку людей на 2018 рік“ до 07.03.2018;  

 3. Відділу економіки Пирятинської районної державної адміністрації 

(Петрик В.О.) розробити і узгодити з відповідними відділами виконкому 

міської ради та подати на розгляд депутатських комісій проект програми 

„Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ до 07.03.2018. 

3.   Визначити відповідальним виконавцем програм: 



1)  „Покращення матеріально -технічної бази комунального підприємства 

„Каштан“ на 2018 рік“ - фінансове управління Пирятинської міської ради              

(Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних трансфертів, комунальне 

підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.); 

2)   „Сучасне оснащення рятувальника - запорука надійного порятунку 

людей на 2018 рік“ - фінансове управління Пирятинської міської ради                      

(Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних трансфертів, 19 Державну 

пожежно-рятувальну частину 3 Державного пожежно-рятувального загону                

ГУ ДСНС України в Полтавській області (Клименко Ю.В.); 

3)   „Підтримка та перспективи розвитку підприємництва Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“  -  фінансове управління 

Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі міжбюджетних 

трансфертів, відділ економіки Пирятинської районної державної адміністрації 

(Петрик В.О.). 

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до 

функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 


