
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок четвертої сесії сьомого скликання 

 

 

23 жовтня 2018 року № 292 
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення першої сесії Пирятинської міської 

ради 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, статті 51 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

внести зміни до пункту 2 рішення першої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 11 листопада 2015 року № 14 „Про утворення 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради, визначення його чисельності 

та затвердження складу“, ввівши до складу виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради сьомого скликання Бабака Руслана Миколайовича, старосту села 

Калинів Міст Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

Пирятинського району (у селах Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище), та 

затвердити склад виконкому в редакції, що додається. 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сорок четвертої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

23 жовтня 2018 року № 292 

 

Склад 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради сьомого скликання 
 

Рябоконь  

Олексій Петрович 

- Пирятинський міський голова 

   

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Андрейщук  

Раїса Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

   

Кочур  

Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому міської 

ради 

   

Чайка  

Тетяна Георгіївна 

- секретар міської ради 

   

Бабак  

Руслан Миколайович 

- староста села Калинів Міст 

   

Тарасовський  

Іван Миколайович 

- староста села Олександрівка 

   

Бартошак  

Володимир Анатолійович 

- генеральний директор ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ 

   

Безбородов  

Сергій Анатолійович 

- пенсіонер 

   

Бугайов  

Віктор Миколайович 

- пенсіонер 

   

Гудзь  

Володимир Володимирович 

- начальник управління соціального захисту 

населення Пирятинської 

райдержадміністрації 



Кальницький  

Олександр Олексійович 

- ТОВ „Автошкола на Подолі“ 

   

Клітко  

Ніна Вікторівна 

- пенсіонер 

   

Козін  

Андрій Олександрович 

- завідувач хірургічним відділенням, лікар-

хірург Пирятинської ЦРЛ 

   

Крагель  

Володимир Володимирович 

- ПП „Агротехніка“ 

   

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 

   

Чепур 

Олександр Олегович 

- фізична особа – підприємець 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


