
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
02.12.2019                                                                                                   № 241 

 
Про розробку „Програми реалізації  
проєктних пропозицій громадського 
бюджету (бюджету участі) Пирятинської  
міської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік“ 
 
 
  Відповідно до статті 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 лист начальника управління економіки виконкому міської ради від 
02.12.2019      №3992/02-35, на підставі експертного висновку спеціалістів 
виконкому Пирятинської міської ради від 02.12.2019, з метою реалізації 
проектних пропозицій громадського бюджету Пирятинської міської ОТГ, які 
отримали перемогу під час голосування у 2019 році: 
          1. Начальнику відділу економічного аналізу та розвитку управління 
економіки виконкому міської ради (Комаренко В.Д.) розробити і узгодити з 
відповідними відділами виконкому міської ради та подати на розгляд постійних 
комісій проєкт „Програми реалізації проєктних пропозицій громадського 
бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об’єднаної територіальної 
громади  на 2020 рік“.  

2. Визначити відповідальними виконавцями „Програми реалізації 
проєктних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік“: комунальне 
підприємство „Каштан“ (Скочко В.І.); загальний відділ та інформаційного 
забезпечення виконкому міської ради (Нестерець Т.Д.); відділ бухгалтерського 
обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.); опорний заклад 
Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської міської 
ради  (Василенко М.В.), Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради  
(Пономаренко Л.В.), Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
Пирятинської міської ради (Шкурупій Л.Г.), ОСББ „Соборна,47“ (Тучина Л.В.), 
Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді 
(Кабушка Ю.В.), відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 



(Зуєв С.В.) та фінансове управління виконкому міської ради (Кеда С.Ю.) в 
частині передачі міжбюджетних трансфертів.  
          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 
 
 
Міський голова                                                                            О.РЯБОКОНЬ 


