
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  
шістдесят другої сесії сьомого скликання  

 

28 листопада 2019 року  № 449 

 

 

Про внесення змін до рішення шістдесят першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про підсумки роботи конкурсної комісії 

Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про затвердження Комплексної 

програми розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки“, враховуючи 

рекомендації конкурсної комісії з проведення Конкурсу міської ради „Розвиваю 

бізнес у своїй громаді“ (протокол № 3 від 05.11.2019), міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до Додатка 2 рішення шістдесят першої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29 жовтня 2019 № 392 „Про 

підсумки роботи конкурсної комісії Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у 

своїй громаді“, додавши до Переліку переможців Конкурсу міської ради 

„Розвиваю бізнес у своїй громаді“ для надання гранту (безповоротної 

фінансової допомоги) фізичну-особу підприємця Горбачову Галину Григорівну 

та виклавши Додаток 2 в новій редакції, що додається.  

2. Відповідальність та контроль за виконанням рішення покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Шикеринця І.С. та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва 

(Йощенко В.М.).  

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток 2  

до рішення шістдесят другої сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

28 листопада 2019 року № 449 

 

  

 

Перелік  

переможців Конкурсу міської ради „Розвиваю бізнес у своїй громаді“ 

для надання гранту (безповоротної фінансової допомоги)  

 

 

№ 

з/п 

Назва суб’єкта 

господарювання  

Місце в 

номінації  

Сума, грн  

1. Фізична особа – підприємець 

Бражник Оксана Олексіївна  

Перше місце  27330,00  

2. Підприємство Пирятинської РССТ  

„Комбінат громадського 

харчування“   

(директор Сабірова Г.А.)  

Друге місце  48000,00  

3. Фізична особа-підприємець 

Горбачова Галина Григорівна  

Третє місце  24670,00  

  

  

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка  


