
                                                            

                                                                                   

  

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

26 червня 2020 року № 287 

 

 

Про відбір роботодавців для виплати 

компенсації на відшкодування вартості  

місячного стажування працівників 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, рішення сорок другої сесії Пирятинської  

міської ради сьомого скликання від 23 серпня 2018 року № 248 „Про 

затвердження Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки“ (із змінами), враховуючи висновки та рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік роботодавців, які відібрані для виплат компенсації 

на відшкодування вартості місячного стажування працівників в рамках 

реалізації Комплексної програми розвитку малого та середнього 

підприємництва в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді на 

2018-2020 роки (додаток 1). 

2. Доручити міському голові Рябоконю О.П. підписати генеральні 

договори про співробітництво з відібраними роботодавцями. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) забезпечити виплату безповоротної фінансової допомоги 

відібраним роботодавцям згідно з переліком. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення сімдесятої  сесії  

(перше пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

26 червня 2020 року № 287 

 

Перелік 

роботодавців, які відібрані для виплати компенсації на відшкодування вартості 

місячного стажування працівників в рамках реалізації Комплексної програми 

розвитку малого та середнього підприємництва в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018- 2020 роки  

 
№ 

п/п 

Фізична особа-

підприємець 

Код ІПН Основний 

вид 

діяльності 

Кількість 

працівників, 

які беруть 

участь в 

стажуванні 

Сума 

безповоротної 

фінансової 

допомоги,  

грн. 

У тому числі: 

Заробітна 

плата,  

грн. 

ЄСВ, 

грн. 

1 Фізична особа 

– підприємець 

Стельмах 

Тетяна 

Григорівна 

1984606268 Діяльність 

ресторанів, 

надання 

послуг 

мобільного 

харчування 

1 5762,06 4723,00 1039,06 

2 Фізична особа 

– підприємець 

Стародубцева 

Вікторія 

Віталіївна 

2724614244 Діяльність 

ресторанів, 

надання 

послуг 

мобільного 

харчування 

1 5762,06 4723,00 1039,06 

3 Фізична особа 

– підприємець 

Карась Ірина 

Григорівна 

2618912448 Роздрібна 

торгівля 

1 5762,06 4723,00 1039,06 

4 Фізична особа 

– підприємець 

Шаренко-

Лаптєва Лариса 

Володимирівна 

3062016260 Загальна 

медична 

практика 

1 5762,06 4723,00 1039,06 

5 Фізична особа 

– підприємець 

Легуш Ірина 

Іванівна 

2819015427 Роздрібна 

торгівля 

1 5762,06 4723,00 1039,06 

 
РАЗОМ:   5 28810,30 23615,00 5195,30 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


