
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.08.2019                                                                                               № 149 
 

Про розробку Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району на 2019 рік“ 
 

Відповідно до статей 27, 36, 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 Військової частини А 1499 від 

10.07.2019 № 179,  на підставі експертного висновку спеціалістів виконкому 

Пирятинської міської ради від 02.08.2019, з метою вирішення питань в галузі 

оборонної роботи, економічних та соціальних питань на території  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади: 

1. Військовій частині А 1499 (Блажко А.С.): 

1) розробити і узгодити з відповідними відділами виконкому міської 

ради проект Програми „Підтримка військової частини Збройних Сил України, 

яка розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району на 2019 рік“ (далі проект Програми) до 

16.08.2019; 

2) подати на розгляд постійних комісій проект Програми. 

2. Визначити відповідальним виконавцем Програми „Підтримка 

військової частини Збройних Сил України, яка розташована на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Пирятинського 

району на 2019 рік“  Військову частину А 1499 (Блажко А.С.) та фінансове 

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

міжбюджетних трансфертів.  

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

внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, в частині доповнення пункту 5.2  

Програмою „Підтримка військової частини Збройних Сил України, яка 

розташована на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади Пирятинського району на 2019 рік“. 



4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Варава М.В. 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

міського голови                                                                           І.ШИКЕРИНЕЦЬ 


