
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

шістдесят восьмої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

09 квітня 2020 року № 196 

 

 

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 Пирятинської 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  О.РЯБОКОНЬ 
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Додаток 

до рішення шістдесят восьмої сесії 

(друге пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

09 квітня 2020 року № 196 

 

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“ 

заходами: 

 
Завдання Відповідаль 

ний 

виконавець 

Заходи програми/ 
проекту/плану дій 

Орієнт

овна 

вартіст

ь, тис. 
грн 

Джерела фінансування 

Бюджет міської ОТГ Держа

вний 

бюдже

т 

Обласн

ий 

бюдже

т 

МТД Кошти 

інших 

джерел 1 черга 

фінанс

ування 

2 черга 

фінанс

ування 

3 черга 

фінанс

ування 

4 черга 

фінанс

ування 

Стратегічна ціль В - Створення комфортних умов на території громади 
 

Оперативна ціль В.2 - Модернізація та розвиток інфраструктури громади 

 

Завдання В.2.4 Поліпшення спортивної інфраструктури та розвиток іншої інфраструктури 

Програма  

покращення 

матеріально-

технічного 

Управління 

Служби 

безпеки 

Придбання обладнання спеціального 

призначення 
150,0 - 150,0 - - - - - - 
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забезпечення 

особового складу 

підрозділів 

Управління 

Служби безпеки 

України в 

Полтавській 

області, які беруть 

участь в операції 

обʼєднаних сил на 

сході України, на 

2020 рік 

України в 

Полтавській 

області 

(Борзілов Є.В.) 

Стратегічна ціль С - Створення свідомої та активної громади з високою якістю життя 

 
Оперативна ціль С.2 - Забезпечення високої якості життя громадян 
 

Завдання С.2.2. Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги 
 
Програма щодо 

запобігання 

поширенню 

пандемії вірусних 

інфекцій на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ 

комунальним 

підприємством 

„Пирятинська 

центральна 

районна лікарня“ 

Пирятинської 

КП 

„Пирятинська 

ЦРЛ“ 

Пирятинської 

районної ради 

(Гаркавенко 

О.М.) 

Придбання: 

засобів захисту медичного персоналу 

та пацієнтів проти вірусних інфекцій, 

лікарських, дезинфікуючих засобів, 

інших медичних препаратів. 

100,0 - 100,0 - - - - - - 
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Начальник управління економіки І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

районної ради, на 

2020 рік 
Програма щодо 

запобігання 

поширенню 

пандемії вірусних 

інфекцій на 

території 

Пирятинської 

міської ОТГ 

комунальним 

підприємством 

„Пирятинський 

Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги“Пирятин

ської районної 

ради, на 2020 рік 

КП 

„Пирятинський 

Центр первинної 

медико-

санітарної 

допомоги“ 

Пирятинської 

районної ради 

(Дядькова І.М.) 

Забезпечення 5 сімейних лікарів та 

18 медичних сестер Пирятинської 

АЗПСМ, Калиновомостівського та 

Олександрівського ФАПів 

засобами індивідуального захисту, 

зокрема, респіраторами, 

ізоляційними костюмами, 

рукавичками, захисними 

окулярами для проведення 

ефективного інфекційного 

контролю та діагностічної 

допомоги  жителям Пирятинської 

міської ОТГ.  

20,0 - 20,0 - - - - - - 


