
 

 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
першої сесії сьомого скликання 

 

 

11 листопада 2015 року                                                                                             № 15          

 

 

Про робочу групу з розробки 

Статуту Пирятинської об’єднаної 

міської територіальної громади  

 

 

Відповідно до статті 19, пункту 48 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, з метою організації підготовки Статуту 

Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Утворити робочу групу з розробки Статуту Пирятинської об’єднаної 

міської територіальної громади (далі – Робоча група) у складі, що додається.  

2. Призначити головою Робочої групи заступника міського голови з 

питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С.  

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 
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        Додаток 

        до рішення першої сесії 

        Пирятинської міської ради 

        сьомого скликання 

        від 11 листопада 2015 року № 15 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки Статуту Пирятинської об’єднаної міської 

територіальної громади 

 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

Робочої групи          

   

Кудрявцев  

Олександр Олександрович 

- провідний спеціаліст з правових та 

гуманітарних питань відділу муніципальних 

послуг та правових питань виконкому міської 

ради, секретар Робочої групи 

   

Члени Робочої групи: 

   

Андрейщук 

Раїса Анатоліївна 

- депутат міської ради 

   

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Войпанюк 

Василь Кирилович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи 

   

Горбачов 

Олександр Васильович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту 

   

Гудзь 

Віталіна Іванівна 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 

   

Клітко 

Ніна Вікторівна 

 

- виконуючий обов’язки старости 



Коваль 

Людмила Петрівна 

- начальник відділу муніципальних послуг та 

правових питань виконкому міської ради 

   

Кочур 

Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому міської ради 

   

Кривобок 

Володимир Іванович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

   

Стадник 

Євгеній Васильович 

- начальник відділу з земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради 

   

Хоменко 

Олексій Віталійович 

- депутат міської ради, голова постійної комісії 

з питань житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, 

транспорту, зв’язку та сфери послуг 

   

Чайка 

Тетяна Георгіївна 

- секретар міської ради 

   

Шаповал 

Дмитро Григорович 

- депутат міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради              Т.Г.Чайка 

 

 


