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ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19.02.2021                                                                                             № 46 

 

Про робочу групу з перевірки дотримання в установах/закладах надання 

соціальних послуг вимог пожежної безпеки, державних санітарних норм та 

державних будівельних норм на території Пирятинської міської ради   

 

 Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Указу Президента України від 29.01.2021 № 30/2021 „Про деякі 

заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні 

послуги‟, враховуючи лист Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області від 12.02.2021 № 01-27/04.2/911: 

1. Створити робочу групу з перевірки дотримання в установах/закладах 

надання соціальних послуг вимог пожежної безпеки, державних санітарних 

норм та державних будівельних норм на території Пирятинської міської ради   

(далі - Робоча група) та затвердити її посадовий склад, що додається. 

2. Визначити, що формою роботи Робочої групи є виїзні засідання 

(перевірки), які проводяться за необхідністю і вважаються правомочними, 

якщо на них присутні не менше двох третин її складу. 

Засідання Робочої групи скликаються на вимогу голови Робочої групи 

або його заступника. 

Рішення Робочої групи приймаються більшістю від присутніх членів 

Робочої групи і оформляються Актом перевірки.  

3. Робочій групі розробити та затвердити графік робот перевірок 

установ/закладів надання соціальних послуг  на території Пирятинської 

міської ради до 22.02.2021. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

          

          

 

 

Міський голова                                                                                                 А.СІМОНОВ 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження  

міського голови  

19.02.2021 № 46                          

 
Посадовий склад 

робочої групи з перевірки дотримання в установах/закладах надання 

соціальних послуг вимог пожежної безпеки, державних санітарних норм та 

державних будівельних норм на території Пирятинської міської ради 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

(з питань соціальних послуг), голова Робочої групи; 

начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради, заступник голови Робочої групи; 

головний спеціаліст з питань цивільного захисту та мобілізаційної 

роботи виконкому міської ради, секретар Робочої групи; 

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства управління інженерно-транспортної 

інфраструктури, будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради; 

начальник Пирятинського районного управління  Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області (за згодою); 

 головний інспектор Пирятинського районного сектору головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській 

області (за згодою). 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      С.Г.Пазюк 


