
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

08.08.2019 № 151 
 

Про виплату грошової премії 

переможцям та призерам конкурсу 

„Кращий підприємець Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної 

громади – 2019“ 
 

Відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4 статті 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, Положення про проведення щорічного 

міського конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“, затвердженого рішенням сорок другої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248, на   

підставі   протоколу   конкурсної   комісії   щорічного    міського   конкурсу 

„Кращий підприємець Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади“ від 26.07.2019 № 2 про виплату грошової премії переможцям та 

призерам конкурсу, з метою визнання вагомого вкладу малого та середнього 

підприємництва у розвиток міста, стимулювання виробництва якісних товарів та 

послуг, створення нових робочих місць, підвищення іміджу малого та 

середнього підприємництва Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади: 

1. Виплатити грошову премію переможцям та призерам щорічного 

міського конкурсу „Кращий підприємець Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади - 2019“ згідно з додатком. 

2. Нагородити лауреатів конкурсу відзнаками та дипломами  

Пирятинської міської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) забезпечити перерахування коштів на розрахункові рахунки 

переможців та призерів щорічного міського конкурсу „Кращий підприємець 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади - 2019“. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 
 

Міський голова                                                                       О.РЯБОКОНЬ



Додаток 
до розпорядження  

міського голови  

08.08.2019 № 151 

 
 

Перелік 
переможців та призерів конкурсу „Кращий підприємець  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади - 2019“  

для виплати грошової премії 
 

 
 

№ 
з/п 

Назва суб’єкта 
господарювання 

Назва номінації Місце                
в номінації 

Сума, 
грн 

1. ТОВ „Сільськогосподарське 
підприємство комбікормовий 
завод“ 

„Краще 
підприємство“ 

Перше місце 3000,00 

2. ТОВ „Пирятиндрев“ „Краще 
підприємство“ 

Друге місце 1200,00 

3. ПП „Аталіо“ „Краще 
підприємство“ 

Третє місце 800,00 

4. ФОП  Довженко С.В. „Кращий 
підприємець“ 

Перше місце 3000,00 

5. ФОП Левченко С.А. „Кращий 
підприємець“ 

Друге місце 1200,00 

6. ФОП Снаговський О.О. „Кращий 
підприємець“ 

Третє місце 800,00 

 

 

 

Керуючий справами 
виконкому міської ради Л.В.Кочур 


