
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

17.10.2017                                                                                              № 122 
 

Про створення робочої групи  

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про освіту“, рішень двадцять дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання: від 13 жовтня 2017 року № 261 

„Про внесення змін до Статутів загальноосвітніх навчальних закладів“ та від        

13 жовтня 2017 року № 262 „Про визначення розпорядників бюджетних коштів 

третього ступеня“, з метою набуття закладами освіти права на самоврядування, 

яке полягає в їх самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті 

рішень щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань 

діяльності: 

1. Утворити робочу групу щодо напрацювання плану заходів для 

набуття закладами загальної середньої освіти Пирятинської міської ради 

фінансової автономії (далі – Робоча група) у складі, що додається. 

2. Робочій групі (Цюра І.О.): 

1) проаналізувати нормативно-правові акти щодо впровадження 

фінансової автономії у закладах загальної середньої освіти Пирятинської 

міської ради. 

2) розробити графік роботи Робочої групи до 25 жовтня 2017 року. 

3) узагальнити досвід набуття фінансової автономії Опорним закладом 

Пирятинською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 6 до 27 жовтня          

2017 року. 

4) розробити план заходів з переходу закладів загальної середньої освіти 

на фінансову автономію та подати на затвердження виконавчому комітету 

Пирятинської міської ради до 05 листопада 2017 року. 

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

Міський голова                                                 О.РЯБОКОНЬ 

 
 

 

 



           ЗАТВЕРДЖЕНО  

                    розпорядженням 

                    міського голови 

                    17.10.2017 № 122 

 

Склад робочої групи  

по напрацюванню плану заходів щодо набуття закладами загальної середньої 

освіти фінансової автономії 

  

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради, голова Комісії  

   

Шевченко  

Марина Володимирівна  

- головний спеціаліст - заступник начальника 

відділу бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому Пирятинської міської ради, 

заступник голови Комісії  

   

Продан  

Олена Юріївна  

- бухгалтер  відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому Пирятинської міської 

ради, секретар Комісії  

   

члени Комісії: 

   

Василенко  

Микола Васильович   

- директор Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів  

№ 6 

   

Гудзь  

Віталіна Іванівна  

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому Пирятинської 

міської ради 

   

Кеда  

Світлана Юріївна  

- начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 

   

Кудрявцев  

Олександр Олександрович 

 

Тристан  

Анна Олександрівна 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому Пирятинської міської ради 

 

виконуюча обов’язки начальника відділу 

освіти Пирятинської міської ради 

 

 

 



Харсіка  

Ніна Іванівна   

 

 

Шевченко  

Олена Володимирівна 

- 

 

 

 

- 

 

головний бухгалтер Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів № 6 

 

спеціаліст І категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому Пирятинської міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                                        Л.В.Кочур 
 


