
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

      РІШЕННЯ                   
сьомої сесії сьомого скликання 

 

24 лютого 2016 року                                                                                                 №  30                     
 

 

Про набуття повноважень з  

реєстрації місця проживання фізичних осіб  

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Законів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг“, з метою прийняття повноважень 

з реєстрації місця проживання фізичних осіб, забезпечення створення і ведення 

Реєстру територіальної громади  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Прийняти повноваження з реєстрації місця проживання фізичних осіб.  

 2. Ввести до складу відділу муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради посаду головного спеціаліста в кількості 1 штатна 

одиниця.  

 3. Відділу фінансового обліку та звітності виконкому міської ради               

(Цюра І.О.) внести зміни внести зміни до штатного розпису Пирятинської 

міської ради на 2016 рік  до 01 березня 2016 року. 

4. Утворити комісію прийому – передачі карток з питань реєстрації 

фізичних осіб у складі, що додається. 

5. Начальнику відділу муніципальних послуг та правових питань 

виконкому міської ради Коваль Л.П.: 

1) внести зміни до Положення про відділ та подати на затвердження сесії 

міської ради; 

2) розробити посадову інструкцію головного спеціаліста та подати на 

затвердження міському голові.  

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Кочур Л.В. та голову постійної комісії з 

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

підприємництва Гудзь В.І. 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  



                                                                                                    Додаток 

                                                                                                до рішення  сьомої сесії 

                                                                                                сьомого скликання 

                                                                                                від 24.02.2016 № 30 

 

Склад 

 комісії прийому – передачі карток з питань реєстрації фізичних осіб  

     

Кочур 

Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому Пирятинської 

міської ради, голова комісії 

 

Кудрявцев 

Олександр Олександрович  

- провідний спеціаліст з правових та 

гуманітарних питань відділу муніципальних 

послуг та правових питань виконкому міської 

ради, секретар комісії 

   

Члени комісії: 

Бугай 

Віталій Павлович 

- начальник районного сектору управління 

державної міграційної  служби України в 

Полтавській області 

   

Йощенко  

Владислав Миколайович 

- секретар  постійної Пирятинської комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та 

підприємництва 

   

Клітко  

Ніна Вікторівна  

- виконуюча обов’язки старости, член 

виконкому міської ради  

   

Коваль  

Людмила Петрівна  

- начальник відділу муніципальних послуг та 

правових питань виконкому міської ради 

   

Кривобок  

Володимир Іванович  

 голова постійної комісії Пирятинської міської 

ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ  

   

Соловйова  

Інна Валеріївна 

- головний спеціаліст районного сектору 

управління державної міграційної  служби 

України в Полтавській області 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                           Л.В.Кочур 


