
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

31 серпня 2022 року № 313 

 

Про затвердження переможців конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко - 

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві, тощо 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи протокол комісії з відбору учасників проєкту ЄС „Розбудова 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 

громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та 

еко- орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в 

садівництві, ягідництві, молочному тваринництві, тощо від 08.08.2022 № 4, 

висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити переможців конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків 

доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та еко-

орієнтованого зростання“ в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, 

ягідництві, молочному тваринництві, тощо, в частині запровадження широкого 

переліку послуг з сільськогосподарського обробітку земельних ділянок із 

застосуванням міні-трактора (додається).  

2. Зобовʼязати групу з реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

Комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ (Солдатова 

І.В.) провести роботу по укладенню Меморандумів про співпрацю та партнерство,  

а також договорів відповідального зберігання майна з правом користування, з  

переможцями конкурсу, на період дії Проєкту. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. та постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та комунальної власності (Тристан О.В.). 

 
Міський голова Андрій СІМОНОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення тридцять п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання від  

31 серпня 2022 року № 313 

 

Переможці 

 конкурсу проєкту ЄС „Розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та 

ягідному кластерах Пирятинської громади для розширення економічних 

можливостей молоді і сільських жителів та еко - орієнтованого зростання“         

в Компоненті 1. Розвиток підприємства в садівництві, ягідництві, молочному 

тваринництві, тощо, в частині запровадження широкого переліку послуг                   

з сільськогосподарського обробітку земельних ділянок                                         

із застосуванням міні-трактора 
 

№ 

п/п 

П.І.Б. Адреса проживання/місце розташування; 
відомості з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

1 Березоворудська ЗОШ 1-Ш 

ступ. Пирятинської міської 

ради (директор Прокопенко 

М.М.) 

*** 

2 Кабаєв Олег Михайлович *** 

3 Колос Наталія Михайлівна *** 

4 Головчак Михайло 

Михайлович 

*** 

5 Зубенко Анатолій Іванович *** 
 

 

 

Міський голова  Андрій СІМОНОВ 


