
 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
08.10.2019                                                                                              № 194 
 
Про участь у шкільному громадському  
бюджеті Полтавської області 2019 року  
  
 
 Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, на виконання вимог Положення про 
супровід та реалізацію проєктів шкільного громадського бюджету Полтавської 
області, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 
05.08.2019 № 169, з метою сприяння реалізації концепції Нової української 
школи, підвищення рівня довіри молоді до процесів прийняття рішень органами 
місцевої влади, їх залучення до процесів врядування, поінформованості та 
обізнаності у сфері громадського бюджетування і молодіжної партиципації 
шляхом організації підготовки аплікаційних форм та належного голосування за 
проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області 2019 року, 
реалізація яких спрямована на покращення умов навчально-виховного процесу в 
закладах системи загальної середньої освіти на території Пирятинської міської 
об'єднаної територіальної громади: 

1. Відділу інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 
міської ради (Божко А.М.) забезпечити інформування про конкурс проєктів 
шкільного громадського бюджету Полтавської області 2019 року шляхом 
розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Пирятинської 
міської ради. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Зуєв С.В.) інформувати 
про проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області 2019 року, 
які будуть реалізовуватись на території Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади в разі здобуття перемоги у конкурсі. 

3. Відділу муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки 
виконкому міської ради (Крагель Є.М.) надати консультативно-методичну 
допомогу в підготовці аплікаційних форм проєктів та їх подальшого супроводу 
в частині співфінансування з бюджету Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади. 

4. Визначити відповідальними особами за якісну підготовку та вчасне 
подання документів, організацію електронного голосування за проєкти 
шкільного громадського бюджету Полтавської області 2019 року з 30.10.2019 
року по 14.11.2019 року включно, реалізацію проєктів в разі здобуття перемоги 
у конкурсі та звітування за результатами їх впровадження на території 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади керівників закладів 
загальної середньої освіти - Пономаренко Л.В. та Василенка М.В.  
           5.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С.  
 
 
 
 
 
Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 


