
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.02.2021                                                                                                   № 42 

 

Про розробку Програми „Cтворення місцевого резерву для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської 

міської територіальної громади на 2021 рік“ 

 

  Відповідно до статей 38, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 91 Бюджетного кодексу України, на 

виконання рішення  шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 28.05.2020 року № 237 „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 службовий лист головного спеціаліста з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської ради Педяша Р.О. від 

11.11.2020, та експертний висновок спеціалістів виконкому Пирятинської 

міської ради від 16.02.2021, з метою створення резервного фонду для 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

вирішення економічних та соціальних питань Пирятинської міської 

територіальної громади: 

1. Головному спеціалісту з питань цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради Педяшу Р.О. розробити і узгодити з 

відповідними відділами виконкому міської ради та подати на розгляд 

постійних комісій проєкт Програми „Cтворення місцевого резерву для 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік“. 

2. Визначити відповідальним виконавцем Програми „Cтворення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади 

на 2021 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. Управлінню економіки та агропромислового розвитку виконкому 

міської ради (Солдатова І.В.) врахувати проєкт Програми „Cтворення 

місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади 



на 2021 рік“ при формуванні проєкту Плану соціально-економічного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік.  

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

Міський голова                                                                         А.СІМОНОВ 


