
 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

25.03.2022                                                                                                  № 49 

 

Про створення продовольчого  

резерву Пирятинської МТГ в  

умовах воєнного стану 

 

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про захист прав споживачів“, „Про правовий режим воєнного стану“, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 „Про введення 

воєнного стану в Україні“, постанов Кабінету Міністрів України від 6 березня 

2022 року № 223 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 грудня 1996 року № 1548“, від 20 березня 2022 року № 328 „Деякі питання 

забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в 

умовах воєнного стану“ та з метою створення продовольчого резерву громади в 

умовах воєнного стану: 

1. Визначити відповідальним за комунікацію з Лубенською районною 

військовою адміністрацією з питання створення продрезерву на випадок 

можливого оточення, блокади та/або окупації окремих населених пунктів 

громади внаслідок бойових дій через збройну агресію російської федерації 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Мельниченка М.В. 

2. Сектору оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами виконкому міської ради (Педяш Р.О.):  

сформувати та затвердити перелік водіїв, вантажників та вантажних 

транспортних засобів із забезпеченням їх пальним для доставки продовольчих 

наборів на територію громади;  

розробити логістику видачі продовольчих наборів населенню по 

виборчим дільницям. 

3. Відділу економіки управління економіки та агропромислового розвитку 

виконкому міської ради (Комаренко В.Д.) здійснити розрахунок потреби 

громади в продовольчих наборах у відповідності до розпорядження 

Полтавської обласної військової адміністрації „Про створення продовольчого 

резерву Полтавської області в умовах воєнного стану“ від 22.03.2022 № 23. 

4. Визначити відповідальним за організацію фасування продовольчих 

товарів та комплектацію продовольчих наборів відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я виконкому міської ради (Яременко О.О.).  



5. Відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконкому міської 

ради (Яременко О.О.), старостам старостинських округів Пирятинської міської 

територіальної громади: 

провести роботу з оповіщення мешканців щодо отримання продовольчих 

наборів; 

забезпечити відвантаження та видачу продовольчих наборів. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.):  

організувати облік продовольчих наборів населенню;  

здійснювати списання виданих наборів за актом списання з 

відображенням господарської операції в електронній системі у відповідності до 

розпорядження Полтавської обласної військової адміністрації „Про створення 

продовольчого резерву Полтавської області в умовах воєнного стану“ від 

22.03.2022 № 23.  

7. Сектору агропромислового розвитку управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому міської ради (Повшедний П.В.) 

надавати в 3х денний термін Департаменту агропромислового розвитку 

облвійськадміністрації завірені належним чином копії актів списання виданих 

наборів. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Андрій СІМОНОВ 


