
 

                                                                                   

  

 

  ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 РІШЕННЯ                   
десятої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

03 червня 2016 року                  № 131 

                                                                                                                                               

 

Про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії сьомого скликання від  

11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та затвердження 

складу“ 
 

 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини 

четвертої статті 42, статей 14
1
, 51 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, у зв’язку з обранням старост сіл Калинів Міст та Олександрівка на 

перших виборах старост, введенням їх до складу виконавчого комітету та для  

забезпечення ефективного управління об’єднаною громадою міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення першої сесії сьомого скликання від                      

11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, визначення його чисельності та затвердження 

складу“: 

1) у пункті 1 цифри „17“ замінити на цифри „19“; 

2) персональний склад виконавчого комітету Пирятинської міської ради, 

затверджений пунктом 2 рішення, викласти у новій редакції :  

  

Рябоконь  

Олексій Петрович 

- Пирятинський міський голова 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому 

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому 

Кочур  

Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому міської 

ради 

Чайка  

Тетяна Георгіївна 

- секретар міської ради 



Бартошак  

Володимир Анатолійович 

- голова правління ПАТ „Пирятинський 

сирзавод“ 

Безбородов 

Сергій Анатолійович 

- пенсіонер 

Гудзь  

Володимир Володимирович  

 начальник управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації  

Кальницький 

Олександр Олексійович 

- ТОВ „Автошкола на Подолі“ 

Клітко 

Ніна Вікторівна 

- пенсіонерка 

Козін 

Андрій Олександрович 

- завідувач хірургічним відділенням, 

лікар-хірург Пирятинської ЦРЛ 

Крагель 

Володимир Володимирович 

- ПП „Агротехніка“ 

Лук’яненко  

Руслан Іванович  

- староста с.Калинів Міст  

Маслак  

Володимир Олексійович  

 фізична особа-підприємець  

Острянський 

Валерій Васильович 

- фізична особа – підприємець  

Румянцев  

Олександр Володимирович  

 фізична особа-підприємець 

Снаговський 

Олександр Олександрович 

- фізична особа – підприємець, голова 

Ради підприємців при виконкомі міської 

ради 

Тарасовський  

Іван Миколайович  

- староста с. Олександрівка  

Чепур 

Олександр Олегович 

- безробітний 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення першої сесії сьомого 

скликання від 11 листопада 2015 року № 6 „Про виконання обов’язків 

старости“. 

 

 

 
 

 

 

Міський голова           О.РЯБОКОНЬ                                                       


