
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

08.04.2020                                                                                                   № 72 
 

Про внесення змін до Програми створення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

 

  Відповідно до статей 38, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій“, постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 № 211 „Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2“ (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2020 року № 338-р „Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації“, Бюджетного 

кодексу України, рішення першого пленарного засідання тридцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання 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“, рішення комісії техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Пирятинської міської ради від 27 березня 

2020 (протокол № 10), з метою вирішення питань щодо створення та 

накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради: 

1. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради Педяшу Р.О. внести зміни і узгодити з 

відповідними відділами виконкому міської ради та подати на розгляд 

постійних комісій проєкт „Про внесення змін до Програми створення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської  об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік“. 

2. Визначити відповідальним виконавцем Програми „Cтворення 

місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 2020 рік“ - 



відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) 

та головного спеціаліста з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому міської ради Педяша Р.О.   

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 


