
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
10.09.2019                                                                                                № 173 
 
Про організацію голосування за проекти бюджету участі Полтавської області 2019 
року на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
 
 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, на виконання вимог Положення про супровід та 
реалізацію проектів бюджету участі Полтавської області, затвердженого 
розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 18.07.2018 року № 140 (зі 
змінами), з метою забезпечення широкого інформування громадськості та належної 
організації голосування за проекти бюджету участі Полтавської області 2019 року 
на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади: 

1. Забезпечити організацію голосування на території Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади за проекти бюджету участі Полтавської області 
2019 року з 14.09.2019 року по 30.09.2019 року включно. 

2. Розташувати пункти для голосування за проекти бюджету участі 
Полтавської області 2019 року:  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської 
міської ради (м.Пирятин, площа Героїв Майдану, 2) з графіком роботи: понеділок-
п’ятниця з 08:00 год. до 17:00 год., субота з 08:00 год. до 14:00 год., без обідньої 
перерви, неділя – вихідний;  

Філія Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6 Пирятинської міської ради - Олександрівська загальноосвітня школа I ступеня 
(с.Олександрівка Пирятинського району, вулиця Центральна, 1) з графіком роботи: 
понеділок - п’ятниця з 09:00 год. до 16:00 год., без обідньої перерви; субота, неділя 
– вихідний; 

Калиновомостівська сільська бібліотека (с.Калинів Міст Пирятинського 
району, вулиця Тімірязєва, 14) з графіком роботи: понеділок - п’ятниця з 09:00 год. 
до 16:00 год., без обідньої перерви; субота, неділя – вихідний. 

3. Визначити відповідальними особами, які супроводжуватимуть 
голосування: 

м.Пирятин - Коваль Л.П., керівник-адміністратор Центру надання 
адміністративних послуг та Новіков О.О., головний спеціаліст відділу 
муніципальних ініціатив та інвестицій управління економіки виконкому міської 
ради; 



с.Олександрівка - Тарасовський І.М., староста Олександрівського 
старостинського округу;  

с.Калинів Міст - Бабак Р.М., староста Калиновомостівського 
старостинського округу. 

4. Визначити відповідальною особою за узагальнення та передачу результатів 
голосування на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
до відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту Полтавської 
обласної ради головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 
управління економіки виконкому міської ради Новікова О.О. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 

 
 
 
 
 
Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 


