
 

 

 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ  
двадцятої позачергової сесії восьмого скликання 

 
10 грудня 2021 року № 862 
 
Про укладення грантового контракту з Європейським Союзом щодо отримання 
міжнародної технічної допомоги 
 

Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Закону України „Про міжнародні договори України“, постанови КМУ 
від 15 лютого 2002 р. №153 „Про створення єдиної системи залучення, 
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги“, з метою 
реалізації проєкту щодо розбудови ланцюжків доданої вартості у молочному та 
ягідному кластерах Пирятинської громади заради економічних можливостей 
молоді та сільських жителів і місцевого екологічного росту, координації роботи, 
повʼязаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної 
технічної допомоги, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Уповноважити міського голову Сімонова Андрія Вікторовича укласти 
грантовий контракт з Європейським Союзом про отримання міжнародної 
технічної допомоги на реалізацію проєкту щодо розбудови ланцюжків доданої 
вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади заради 
економічних можливостей молоді та сільських жителів і місцевого екологічного 
росту (далі – контракт). 

2. Після підписання контракту двома сторонами, затвердити його текст на 
сесії Пирятинської міської ради. 

3. Доручити управлінню економіки та агропромислового розвитку 
виконкому міської ради (Солдатова І.В.) здійснити державну реєстрацію проєкту 
щодо розбудови ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах 
Пирятинської громади заради економічних можливостей молоді та сільських 
жителів і місцевого екологічного росту в Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України. 

4. Доручити міському голові Сімонову А.В. утворити Наглядову раду 
проєкту за використанням коштів Європейського Союзу у рамках Ініціативи 
Європейського Союзу „Мери за економічне зростання“ щодо розбудови 



 

 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 
громади заради економічних можливостей молоді та сільських жителів і 
місцевого екологічного росту, включивши до складу представників 
Пирятинської міської територіальної громади та Громадської організації 
„ Інститут громадянського суспільства“. 

5. Призначити координатором проєкту начальника управління економіки 
та агропромислового розвитку виконавчого комітету Пирятинської міської ради 
Солдатову І.В., яку уповноважити забезпечувати нагляд над реалізацією проєкту.  
 
 
 
Міський голова Андрій СІМОНОВ 


