
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ                   
 

 

08.09.2017                                                                                                            № 100            № № 4   

 

 

Про внесення змін до розпорядження  від 10.08.2017 № 85 „Про комісію по 

передачі  транспортних засобів (автомобіль RENAULT DUSTER – 2 шт.) в 

користування Пирятинському Центру первинної медичної допомоги“ 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на підставі листа Пирятинського центру первинної медичної 

допомоги від 08.09.2017 № 298:   

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження від 10.08.2017 № 85 „Про 

комісію по передачі  транспортних засобів (автомобіль RENAULT DUSTER – 2 

шт.) в користування Пирятинському Центру первинної медичної допомоги“, 

виклавши його у новій редакції.                                                                                                                                                   

2. Внести зміни до пункту 2 зазначеного розпорядження, замінивши дату 

з „10.09.2017“ на „11.09.2017“. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

 

Міський голова                            О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

                                                                     



                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО           

                                                                                                 Розпорядження 

                                                                                                 міського голови  

                                                                                                 від 08.09.2017 № 100      

(у редакції 

розпорядження 

міського голови від 

10.08.2017 № 85) 

 

Склад комісії 

по передачі  транспортних засобів (автомобіль RENAULT DUSTER – 2 шт.) в 

користування Пирятинському Центру первинної медичної допомоги  

 

 

Варава 

Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова комісії 

 

Шевченко  

Олена Володимирівна 

 

 

- спеціаліст 1 категорії відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради, секретар 

комісії 

члени комісії: 

 

Божко  

Лідія Олексіївна 

- юрисконсульт Пирятинського Центру 

первинної медичної допомоги (за 

згодою) 

 

Гоголь  

Тетяна Вікторівна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської 

ради 

 

Горбачов 

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, 

фізичної культури, охорони здоров’я 

та соціального захисту 

 

Бражник 

Оксана Олексіївна 

- В.о. головного лікаря  Пирятинського 

Центру первинної медичної допомоги 

(за згодою) 

 

Йощенко 

Юлія Миколаївна 

 

- 

 

 

головний бухгалтер Пирятинського 

Центру первинної медичної допомоги 

(за згодою) 



 

 

 

Нестерець  

Людмила Григорівна 

 

- бухгалтер Пирятинського Центру 

первинної медичної допомоги (за 

згодою) 

 

Продан  

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської 

ради 

 

   

Усик 

Іван Іванович 

- водій Пирятинського Центру 

первинної медичної допомоги  (за 

згодою) 

 

Шевченко  

Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

виконкому міської ради 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради                                                         Л.В.Кочур 

 


