
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17.11.2016                                                                                                   № 125 

 

Про Робочу групу з питання розробки  

Плану соціально – економічного розвитку  

Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2017 рік  

   
Відповідно до статей 27, 28, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, частини першої статті 10 Закону України „Про 

добровільне об’єднання територіальних громад“, статті 91 Бюджетного кодексу 

України, на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального господарства України від 30.03.2016  

№ 75 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і 

реалізації прогнозних та програмних документів соціально – економічного 

розвитку об’єднаної територіальної громади“, на виконання підпункту 3 пункту 

133 та підпункту 3 пункту 143 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 

рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2016 року № 184, з метою дотримання єдиних вимог до формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади: 

1. Утворити Робочу групу з питань розробки Плану соціально – 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік (далі – Робоча група) у складі, що додається. 

2. Зобов’язати Робочу групу: 

1) терміново вивчити проблеми Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  з метою включення їх до проекту Плану соціально – 

економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 рік; 

2) підготувати пропозиції до проекту Плану соціально – економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

до 01.12.2016; 

3) надати всю необхідну статистичну інформацію для формування 

аналітичної частини Плану соціально – економічного розвитку Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С.  

 

Міський голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ                                                                     



                                                                                             

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            

                                                                                            Розпорядження  

                                                                                            міського  голови                                                                                        

                                                                                            17.11.2016 № 125 

 

СКЛАД 

Робочої групи з питань підготовки проекту Плану соціально – економічного 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 

Шикеринець 

І.С. 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

Робочої групи 

 

Тараненко  

Л.М. 

- провідний спеціаліст з економічних питань 

відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, секретар Робочої 

групи 

 

Члени Робочої групи: 

 

Варава  

М.В. 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради  

 

Горбачов 

О.В. 

- директор дитячо – юнацької спортивної 

школи 

 

Дубров 

М.Я. 

- начальник комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ 

 

Зергані 

М.І. 

- начальник відділу будівництва та  

архітектури виконкому міської ради 

 

Кеда 

С.Ю. 

- начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 

 

Лук’яненко 

Р.І. 

 

- староста села Калинів Міст  

Прокопенко 

Л.В. 

- начальник відділу культури і туризму 

Пирятинської міської ради 

 

Скочко 

В.І. 

- директор комунального підприємства 

„Каштан“ 

 



 

Тарасовський  

І.М. 

 

- староста села Олександрівка 

Хоменко 

О.В. 

 

- депутат міської ради 

Цюра  

І.О. 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

 

Шерзой 

Н.Г. 

- начальник відділу освіти Пирятинської 

міської ради 

    

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                              Л.В.Кочур 


