
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17.03.2020                                                                                        № 57 

 
Про розробку „Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних 
інфекцій на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 
Комунальним підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-
санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради  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 директора комунального підприємства „Пирятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради                             
Дядькової І.М. від 17.03.2020 № 130, на підставі експертного висновку 
спеціалістів виконкому Пирятинської міської ради  від 17.03.2020, з метою 
збереження та поліпшення медичного обслуговування жителів Пирятинської 
міської об’єднаної територіальної громади: 
          1. Комунальному підприємству „Пирятинський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги“ Пирятинської районної ради (Дядькова І.М.) 
розробити і узгодити з відповідними відділами виконкому міської ради та 
подати на розгляд постійних комісій проєкт „Програми щодо запобігання 
поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської 
об’єднаної територіальної громади Комунальним підприємством 
„Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ Пирятинської 
районної ради  на 2020 рік“.  
 2. Визначити відповідальними виконавцями Програми Комунальне 
підприємство „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної ради (Дядькова І.М.) 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 громади на 2020 рік в частині доповнення пункту 5.2  Програмою 
щодо    запобігання    поширення   пандемії   вірусних   інфекцій   на  території  



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади Комунальним 
підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 
Пирятинської районної ради  на 2020 рік“. 
          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. 
 
 
 
Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 


