
 
 
                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять пʼятої сесії восьмого скликання 

 
 
31 серпня 2022 року № 289 
 
Про внесення змін до Програми „Безпека 
Пирятинської міської територіальної 
громади на 2021–2023 роки“ 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Бюджетного кодексу України, Указу Президента України „Про 
правовий режим воєнного стану, керуючись рішенням шістдесят дев’ятої сесії 
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 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 територіальної 
громади“, враховуючи лист відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в 
Полтавській області від 16.08.2022 № 3885/115/129/01, висновки та 
рекомендації постійних комісій, міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

внести зміни до Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної 
громади на 2021–2023 роки“, затвердженої рішенням восьмої сесії 
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 232 
(зі змінами), виклавши Програму у новій редакції, що додається.  

 
 
 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
 

 
 
 
 
 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
щодо внесення змін до Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної 

громади на 2021–2023 роки“   
Програму „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021–
2023 роки“ затверджено рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради 
восьмого скликання від 31 березня 2021 року №232 „Про затвердження  
Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021–
2023 роки“. Внесено зміни рішенням двадцять девʼятої сесії Пирятинської 
міської ради восьмого скликання від 27.04.2022 року №169 на загальну суму 
1217,0 тис. грн.  

Для забезпечення виконання заходів Програми, з метою більш 
ефективного використання коштів, пропонуємо на черговій сесії Пирятинської 
міської ради затвердити запропоновані нами зміни:  

тис. грн. 

№ 
п/п 

Перелік  заходів 
Затверджено по 
діючій Програмі 

 

Проект змін до 
програми 

Пропонується 
для включення до 

Програми та 
фінансування 

1. Придбання паливно-
мастильних 
матеріалів на 2022 рік 
для відділення поліції 
№1 Лубенського РВП 
ГУНП в Полтавській 
області 

100,0 +80,0 180,0 

2. Придбання паливно-
мастильних 
матеріалів на 2022 рік 
для поліцейського 
офіфцера громади 

50,0 +20,0 70,0 

 Всього по програмі  1217,0 +100,0 1317,0 
Загальний обсяг фінансування Програми після внесених змін становить 

1317,0 тис. грн. 
 
 
 

Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення тридцять пʼятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
31 серпня 2022 року № 289 

 

 

 

 
 

 
 

 (нова редакція) 
 

м.Пирятин – 2021 
 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
На сьогоднішній день Полтавська область налічує 60 громад з населенням 

понад 1 мільйон 380 тисяч .  
Відповідно до адміністративного плану поділу Полтавської області, який 

затверджено Кабінетом Міністрів України, утворено 4 райони: Полтавський, 
Кременчуцький, Лубенський та Миргородський. 

Жителі Пирятинської міської територіальної громади, як і всієї країни, 
незалежно від статків страждають від правопорушень на кшталт: крадіжок, 
тілесних ушкоджень, домашнього насильства, правопорушень у стані 
алкогольного сп’яніння, самогоноваріння, наркоманії, та земельних суперечок. 

При тому що проблем багато, виникає запитання чому вони не 
вирішуються дільничними? 

Не в останню чергу через прогалини у законодавстві, межі компетенції 
дільничного обмежені, і це факт. 

Щоденно дільничні виконують непритаманні їм функції, такі як 
конвоювання злочинців, добові наряди, охорона адміністративних будівель 
тощо. 

Як наслідок, це робота за межами своїх громад, також, додамо, не завжди 
належне матеріально-технічне забезпечення та велику територію 
обслуговування. 

Тому, чи не дивно, що населення не знає свого дільничного. 
Програма пропонує змінити цю ситуацію та концепцію і підвищити 

рівень безпеки у громаді. 
Тож, повертаючись до головної ідеї проєкту, поліцейський офіцер 

громади – це новий рівень поліцейської реформи.  
Новий рівень безпеки населення. Новий рівень взаємодії з громадою. Це 

поліцейський, який буде оперативно відгукуватись на потреби громади, 
залучати мешканців до спільної справи. 

Ідеєю проєкту є те, що поліцейський буде звітувати перед громадою 
кожні три місяці на загальних зборах громади. 

Поліцейський офіцер, який буде обраний в результаті проведення 
конкурсу, здійснюватиме свою службову діяльність відповідно до Конституції 
України, Законів України „Про Національну поліцію“, „Про запобігання та 
протидію домашньому насильству“, „Про адміністративний нагляд за особами, 
звільненими з місць позбавлення волі“, „Про соціальну адаптацію осіб, які 
відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 
на певний строк“, „Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону“, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 
28.07.2017 № 650 „Про затвердження Інструкції з організації діяльності 
дільничних офіцерів поліції“, відповідно інших актів законодавства України, 
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України. 

Поліцейський офіцер громади матиме робоче місце в Поліцейській 
станції, облаштування якої заплановано на території с. Березова Рудка, оскільки 
вказаний населений пункт має найбільшу кількість населення, а в навчальний 
період кількість жителів збільшується за рахунок студентів Березоворудського 



аграрного коледжу. Разом з цим, населений пункт географічно розташований в 
центрі території, яку обслуговуватиме поліцейський офіцер громади.  

Поліцейська станція обслуговуватиме такі населені пункти громади:                
с. Вікторія, с. Архемівка, с. Смотрики, с. Теплівка, с. Малютинці, с. Крячківка, 
с. Березова Рудка, с. Мар’ їнське, с. Вечірки. Загальна кількість жителів складає 
5073 осіб, площа обслуговування – 224,7 км 2 .  

У зв’язку з введенням воєнного стану, заходи програми забезпечать  
матеріальну технічну базу відділення поліції №1 Лубенського районного 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській 
області, щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами для проведення 
комплексу заходів, а саме проведення рейдів тієї території, де збільшився ріст 
злочинності та оперативності реагування на повідомлення, що надійшли від 
жителів міської територіальної громади та інших важливих і необхідних 
заходів. 
 

2. Мета Програми 
Основна мета Програми – співпраця орієнтована на потреби громади 

і полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню 
правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні 
захисту конституційних прав і свобод людини на основі чітко визначених 
пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної 
роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі 
правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування та громадськості. 

Програма розроблена з метою підвищення ефективності роботи поліції 
щодо забезпечення громадського правопорядку, публічної безпеки, 
профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свобод і законних 
інтересів громадян міста та посилення взаємодії правоохоронних органів з 
органами місцевого самоврядування у протидії будь-яким проявам злочинності 
в інтересах територіальної громади, особливо в період воєнного стану. 

 
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування 
Програма полягає у ефективності роботи поліції щодо забезпечення 

громадського правопорядку, публічної безпеки, безпеки дорожнього руху, 
профілактики злочинності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
на території Пирятинської міської територіальної громади. 

З метою забезпечення безперебійності в роботі поліцейського офіцера 
громади є створення на території територіальної громади сучасної поліцейської 
станції з новим форматом підходу до виконання своїх службових обов’язків 
поліцейським.  

Для здійснення заходів у 2021 – 2023 роках необхідно передбачити у 
бюджеті міської територіальної громади кошти в сумі 1217,0 тис. грн. 

В 2021 році передбачається проведення таких заходів: 



покращення матеріально-технічного забезпечення, придбання службового 
автомобіля з спеціальним обладнанням Рено Дастер, 1,6 бензин (115) MT5 2WD 
білого кольору, орієнтовна ціна – 560,0 тис грн;  

світлодіодна панель, балка синьо-червоного кольору з сигнально-
гучномовним пристроєм потужністю не менше 100 Вт, встановлений на даху 
автомобіля в передній його частині – 20,0 тис.грн; 

облаштування автомобіля розпізнавальними знаками поліції – 2,0 тис.грн; 
паливно-мастильні матеріали з розрахунку 150 літрів А-95 пального на 

місяць. Середня вартість пального 26,65 грн/л з 05.2021 по 12.2021 року          
(8 місяців) 1200 літрів – 32,0 тис.грн; 

регламентні роботи з технічного обслуговування автомобіля: 
15000 км – 3 тис. грн; 
30000 км – 4 тис. грн; 
45000 км – 3 тис. грн; 
Всього регламентні роботи – 10 тис. грн. 
придбання комп’ютерної та оргтехніки та інших витратних матеріалів для 

потреб поліцейського офіцера громади Відділення поліції №1 Лубенського РВП 
– 19 тис. грн; 

проведення ремонтних (косметичних) робіт приміщень, що 
використовуються на потреби діяльності поліцейського офіцера громади на  
території Пирятинської територіальної громади – 300 тис грн; 

придбання меблів та побутових приладів для облаштування службового 
приміщення поліцейського офіцера громади – 27 тис. грн; 

придбання канцелярського приладдя – 1,0 тис. грн; 
облаштування зеленої кімнати в приміщенні поліцейського офіцера 

громади (встановлення перегородки із склопакету, придбання дитячих іграшок, 
дитячого стола, стільця) – 10 тис. грн; 

придбання меблів та побутових приладів для облаштування кімнати 
відпочинку поліцейського офіцера громади – 13,0 тис. грн. 

Всього 994 тис. грн. 
В 2022 році передбачається проведення таких заходів: 
покращення матеріально-технічного забезпечення, ремонтні роботи, з 

розрахунку 150 літрів А-95 пального на місяць. Середня вартість пального 27,7 
грн/л.(1800 л) – 50 тис. грн. регламентні роботи з технічного обслуговування 
автомобіля: 

60000 км – 5 тис. грн;  
75000 км – 3 тис. грн; 
90000 км - 7 тис. грн. 
Всього регламентні роботи – 15 тис. грн. 
забезпечення роботи відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в 

Полтавській області, придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 100,0 
тис. грн. 

 
В 2023 році передбачається проведення таких заходів: 



покращення матеріально-технічного забезпечення, ремонтні роботи, 
придбання паливно-мастильних матеріалів з розрахунку 150 літрів А-95 
пального на місяць. Середня вартість пального 27,7 грн/л. (1800 л) –                     
50 тис. грн; 

регламентні роботи з технічного обслуговування автомобіля: 
105000 км – 3 тис. грн; 
120000 км – 5 тис. грн. 
Всього регламентні роботи – 8 тис. грн. 

 
4. Строки та етапи виконання Програми 

Програма „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на  
2021–2023 роки“ здійснюється у такі строки: придбання автомобіля, 
канцтоварів, пального, офісної техніки, меблів, облаштування службового 
приміщення, зеленої кімнати, кімнати відпочинку поліцейського офіцера 
громади будуть реалізовуватись протягом 2021 року. Інші заходи Програми 
будуть виконуватися упродовж 2021–2023 років. 

 
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на відділення 
поліції №1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Полтавській області (Романенко М.В.), виконком 
Пирятинської міської ради. 

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та 
постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності                
(Тристан О.В.). 

 
 
 

Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 
 

Програми „Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки“  
 

1. Ініціатор розроблення програми 
 

Відділення поліції №1 Лубенського районного 
відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області 
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа 

міської ради про розроблення програми 
Розпорядження  міського  голови  

від 26.02.2021 № 54  
3. Розробник програми 

 
Відділення поліції №1 Лубенського районного 

відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Полтавській області 

4. Співрозробник програми 
 

- 

5. Відповідальний виконавець програми 
 

Відділення поліції №1 Лубенського районного 
відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області 
6. Учасник програми 

 
Відділення поліції №1 Лубенського районного 

відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Полтавській області 

7. Термін реалізації програми 
 

2021 -2023  роки 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 
програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 
виконанні програми (для комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних 
для реалізації програми, всього,  
у тому числі : 

 
1317,0 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету Пирятинської міської 
територіальної громади 

1317,0 тис. грн 

 Коштів інших джерел  

 
 
Додаток 2 

Ресурсне забезпечення Програми 
„Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки“  

  тис. грн. 
 

Обсяг коштів, які 
пропонується залучити 

на виконання 
Програми 

Етапи виконання Програми Усього 
витрат на 
виконання 
Програми І ІІ ІІІ 

2021  рік 
 

2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

994,0 265,0 58,0 1317,0 

Кошти бюджету 
Пирятинської міської 
територіальної 
громади 

994,0 265,0 58,0 1317,0 

кошти не бюджетних 
джерел 

    

  



Додаток 3  
 
 

Напрямки діяльності та заходи Програми 
„Безпека Пирятинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки“  

 
 

№ 
з/п 

Назва напряму 
діяльності 
(пріоритетні 
завдання) 

Перелік 
заходів 

Програми 

Строк 
вико 
нання 
заходу 

Виконавці Джерела 
фінансуванн

я 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування 
(вартість), 

тис. гривень, у 
тому числі: 

Очікуваний 
результат 

1 Забезпечення 
службовим 
автомобілем 

Придбання 
службового 
автомобіля 
Рено 
Дастер, 1,6 
бензин (115) 
MT5 2WD 
білого 
кольору 

2021 
 

 ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області,  
управління 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури

, будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунальної 
власності 
виконкому 
міської ради, 
виконком 
Пирятинської 
міської ради 

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

 
560,0 

 
 

Оперативне  
реагування на 
заяви та 
повідомлено 
жителів 
громади 

2 Поклейка та 
встановлення 
знаків 
належності на 
автомобіль 
 

Придбання 
світлодіодн

ої панелі – 
балки 
синьо-
червоного 
кольору з 
сигнально– 
гучномовни

м 
пристроєм, 
потужністю 
не менше 
100 Вт, 
встановлени

й на даху 
автомобіля в 
передній 
його 
частині; 
Поклейка 
автомобіля 
знаками 
поліція; 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

20,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,0 

Облаштування 
поліцейського 
автомобіля 
знаками 
належності 

3 Забезпечення 
роботи 
автомобіля 
 

Придбання 
паливно– 
мастильних 
матеріалів 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

32,0 
 
 
 

Безперебійна 
робота 
поліцейського 
офіцера 
громади 



4 
 
 
 
 
 

Забезпечення 
роботи 
автомобіля 

Придбання 
паливно – 
мастильних 
матеріалів 

2022 
 

Відділення 
поліції №1 
Лубенського 
районного 
відділу поліції 
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Полтавській 
області 

Кошти  
бюджету 
Пирятинс

ької 
міської 
територіа

льної 
громади 

 

70,0 
 

Безперебійна 
робота 
поліцейського 
офіцера громади  

5 
 
 
 
 
 

Забезпечення 
роботи 
відділення 
поліції №1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області 
 

Придбання 
паливно – 
мастильних 
матеріалів 

2022 
 

Відділення 
поліції №1 
Лубенського 
районного 
відділу поліції 
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Полтавській 
області 

Кошти  
бюджету 
Пирятинс

ької 
міської 
територіа

льної 
громади 

 

180,0 
 

Безперебійна 
робота 
відділення 
поліції №1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області в 
умовах 
воєнного стану 
 

6 Забезпечення 
роботи 
автомобіля 
 

Придбання 
паливно– 
мастильних 
матеріалів 

2023 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

50,0 Безперебійна 
робота 
поліцейського 
офіцера 
громади 

7 Забезпечення 
роботи 
автомобіля 
 

Регламентні 
роботи з 
технічного 
обслуговува

ння 
автомобіля 
2021 рік 
15000 км. 
30000 км 
45000 км 
2022 рік 
60000 км  
75000 км 
90000км  
2023 рік 
105000км 
120000 км  

2021-
2023 

 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

 
 
 
 
 
 

10,0 
 
 
 

15,0 
 
 
 

8,0 

Утримання 
автомобіля в 
належному 
технічному 
стані 

8 Забезпечення 
роботи 
поліцейського  
офіцера 
громади 
 

Придбання 
комп’ютерн
ої та 
оргтехніки, 
та інших 
витратних 
матеріалів 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  
виконком 
Пирятинської 
міської ради 

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

19,0 Доступ до 
поліцейських 
баз даних, які 
використовуват

име 
поліцейський 
офіцер громади 



9 Для виконання 
повноважень 
 

Проведення 
поточного 
ремонту 
службового 
приміщення 

2021 
 

 ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області,  
управління 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури

, будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунальної 
власності 
виконкому 
міської ради, 
виконком 
Пирятинської 
міської ради 

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

300,0 Створення 
належних умов 
праці 
поліцейського 
офіцера 
громади 

10 Для виконання 
повноважень 
 

Придбання 
меблів та 
побутових 
приладів  
для 
облаштуван

ня 
службового 
приміщення 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області, 
управління 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури

, будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунальної 
власності 
виконкому 
міської ради , 
виконком 
Пирятинської 
міської ради 

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

27,0 Створення 
належних умов 
праці 
поліцейського 
офіцера 
громади 

11 Для виконання 
повноважень 
 

Придбання 
канцелярськ

ого 
приладдя 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

1,0 Створення 
належних умов 
праці 
поліцейського 
офіцера 
громади 

12 Для виконання 
повноважень 
 

Облаштуван

ня зеленої 
кімнати  
(встановлен
ня 
перегородки 
із 
склопакету, 
придбання 
дитячих 
іграшок, 
дитячого 
стола, 
стільця) 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області , 
виконком 
Пирятинської 
міської ради 

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

10,0 Забезпечення 
прав і свобод 
дитини в ході 
слідчих та 
процесуальних 
дій через 
створення 
сучасних умов 
та 
впровадження 
європейських 
стандартів у 
спілкуванні 
офіцерів поліції 
з дитиною  



13 Для виконання 
повноважень 
 

Придбання 
меблів та 
побутових 
приладів  
для 
облаштуван

ня  кімнати 
відпочинку 

2021 
 

ВП№1 
Лубенського 
РВП ГУНП в 
Полтавській 
області, 
управління 
інженерно-
транспортної 
інфраструктури

будівництва, 
житлово-
комунального 
господарства та 
комунальної 
власності 
виконкому 
міської ради, 
виконком 
Пирятинської 
міської ради  

Кошти  
бюджету 
Пирятинсь

кої  
міської 
територіа

льної 
громади 

 

13,0 Створення 
належних умов 
відпочинку 
поліцейського 
офіцера 
громади 

 ВСЬОГО     1317,0  

 



Додаток 4 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська  міська  рада 
Лубенський район, Полтавська область 

 
Код програмної класифікації видатків: 3719800, 0210180, 0217330, 1210180, 1217330 
 

Рік 
Правова 
підстава 

Річний обсяг 
фінансування 
Програми 

В тому числі по місяцях, тис.грн 

Всього, 
тис.грн 

С
іч
ен
ь 

Л
ю
ти
й
 

Б
ер
ез
ен
ь 

К
в
іт
ен
ь
 

Т
р
ав
ен
ь 

Ч
ер
в
ен
ь 

Л
и
п
ен
ь
 

С
ер
п
ен
ь 

В
ер
ес
ен
ь 

Ж
о
в
те
н
ь
 

Л
и
ст
о
п
ад

 

Г
р
у
д
ен
ь 

2021 

Рішення   
12-ї сесії 

Пирятинської 
міської ради 
від 30 червня 

2021 року 
№ 507 

994,0 - - - 

88
2,

0 

71
,0

 

4,
0 

8,
0 

4,
0 

9,
0 

4,
0 

4,
0 

8,
0 

2022 

 
 

Рішення   
35-ї сесії 

Пирятинської 
міської ради 
від 31 серпня 

2022 року  
№ 289 

265,0 4,
0 

10
,0

 

4,
0 

4,
0 

10
4,

0 

8,
0 

4,
0 

10
4,

0 

4,
0 

4,
0 

11
,0

 

4,
0 

2023  58,0 4,
0 

4,
0 

8,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

10
,0

 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

4,
0 

 
 
 
Начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку Євгеній КРАГЕЛЬ 
 
 
Міський голова  Андрій СІМОНОВ 
 
31 серпня 2022 року 


