
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
другої сесії восьмого скликання 

 
 
11 грудня 2020 року № 30 
 
 
Про внесення змін до Плану 
соціально-економічного розвитку  
Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, рішення шістдесят четвертої сесії міської ради сьомого скликання від          
23 грудня 2019 року № 499 „Про затвердження Плану соціально-економічного 
розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік“, 
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва, з 
метою уточнення основних завдань та механізмів реалізації Плану, міська рада   
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (додаються). 
 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ 
 



  Додаток 
рішення другої сесії Пирятинської міської 
ради восьмого скликання 

 11 грудня 2020 року № 30 
 

Зміни до Плану соціально-економічного розвитку  
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  на 2020 рік 

 
Доповнити таблицю 11 „Перелік завдань і заходів“ розділу 3 „Основні завдання та механізми реалізації Плану“: 
 

Завдання Відповідаль 
ний виконавець 

Заходи програми/ 
проекту/плану дій 

Орієнт

овна 
вартіст

ь, тис. 
грн 

Джерела фінансування 

Бюджет міської ОТГ Держа

внй 
бюдж

ет 

Облас

ний 
бюдж

ет 

МТД Кошт

и 
інших 
джере

л 1 
черга 
фінанс

уванн

я 

2 
черга 
фінанс

уванн

я 

3 
черга 
фінанс

уванн

я 

4 
черга 
фінанс

уванн

я 

Стратегічна ціль С - Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя 
 
Завдання  С.2.2. Забезпечення якісних  сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги 
 
(внести зміни в частині 
назви та обсягів 
фінансування): 
Програма щодо 
запобігання поширення 

КП 
„Пирятинська 
лікарня 
Пирятинської 
міської ради“ 

Придбання засобів 
захисту (маски медичні, 
респіратор, рукавички з 
довгими манжетами 
нентальковані нітрилові, 

311,0 - - 100,0 368,4 - - - - 



 
Начальник управління економіки 
виконкому міської ради І.В. Солдатова 
 
Секретар міської ради     С.Г. Пазюк 

пандемії вірусних 
інфекцій на території 
Пирятинської міської 
територіальної громади 
комунальним 
підприємством 
„Пирятинська лікарня 
Пирятинської міської 
ради“ на 2020 рік    
(затверджена рішення 67 
сесії міської ради  
сьомого скликання від 
18.03.2020 № 145 зі 
змінами) 
 

на 2020 рік  
(Іванченко Т.І.) 

костюи іозахисту, захисні 
халати, бахіли високі, 
хахисний щиток, окуляри), 
придбання медикаментів 
(фізрозчин, ренгера-лактат, 
ленвофлоксацин, анальгін, 
димедрол, системи, кисень 
медичний, дезінфекуючих 
засобів)  та паливно-
мастильних матеріалів.         
 

(нова програма) 
Програма розвитку та 
підтримки комунального 
підприємства 
„Пирятинський Центр 
первинної медико-
санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної 
ради в  2020 році 
 

КП 
„Пирятинський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги“ 
Пирятинської 
районної ради 
(Киричевський 
Є.М.) 

Надання якісної та 
своєчасної первинної 
медичної допомоги 
жителям відповідно до 
заключених декларацій 
(10335осіб) шляхом: 
стимулювання медичних 
працівників, переведення 
послуг в онлайн форматі, 
компенсація вартості 
комунальних послуг, 
покращення МТБ тощо 

623,0 - - - 623,0 - - - - 


