
 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

24 січня 2018 року № 47 

 

 

Про внесення змін до складу комісії 

з надання разової грошової допомоги  

малозабезпеченим та хворим громадянам  

Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні“, рішенням двадцять шостої позачергової сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року № 189 „Про комісію з надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, 

з метою посилення соціального захисту населення та надання матеріальної 

допомоги на лікування жителям Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до складу комісії з надання разової грошової допомоги 

малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженої рішенням двадцять шостої позачергової 

сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року           

№ 189, виклавши його в новій редакції, що додається. 

 

 

Виконуючий обов’язки  

міського голови з питань 

діяльності ради Т.ЧАЙКА 

 



Додаток  

до рішення тридцять четвертої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

24 січня 2018 року № 47 

 

 

 

Склад комісії 

 з надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань   

діяльності виконкому міської ради,  

голова комісії 

   

Колос 

Анастасія Віталіївна 

- головний спеціаліст з соціальних питань 

виконкому міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Клепач 

Володимир Михайлович 

- депутат міської ради, член постійної  

комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку 

та підприємництва 

   

Криворучко 

Володимир Володимирович 

- завідувач стоматологічного відділення 

Пирятинської центральної районної лікарні 

(за згодою) 

   

Мірошніченко 

Аліна Олегівна 

- депутат міської ради, секретар комісії з  

питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту 

   

Продан 

Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

   

Цюра   

Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


