
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
                                             

18.05.2018                       №  78 

 

 

 

Про робочу групу по підготовці пропозицій щодо перейменування сільського 

населеного пункту та провулку в сільському населеному пункті Пирятинської 

міської ради 

 

 

Відповідно до статей 37, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, на виконання Закону України „Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки“, враховуючи рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті від 24.04.2018 № 986/02-18: 

1. Утворити робочу групу по підготовці пропозицій щодо 

перейменування населеного пункту – села Голобородька та провулку 

Петровського в с.Рівне Пирятинської міської ради у складі, що додається. 

2.    Робочій групі: 

1) провести засідання для обговорення та підготовки пропозицій до 

21.05.2018; 

2) провести громадські слухання; 

3) підготувати пропозиції щодо перейменування села Голобородька та 

провулку Петровського в с.Рівне для розгляду їх на засіданні постійних комісій 

та сесії міської ради 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

 

 

Виконувач обовʼязків  

міського голови                                                                  І.ШИКЕРИНЕЦЬ 

                                                                         

    

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                     

Розпорядження 

міського голови  

                                                                                  18.05.2018  № 78     

 

Склад робочої групи  

по підготовці пропозицій по перейменуванню 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

Андрейщук 

Раїса Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради 

 

Бондаренко 

Оксана Іванівна 

- головний редактор районної газети 

„Пирятинські вісті“ 

 

Вовк 

Олександр Васильович 

- секретар Пирятинського історико-

краєзнавчого товариства (за згодою) 

Гудзь 

Віталіна Іванівна 

- депутат міської ради 

Клітко 

Ніна Вікторівна 

- член виконавчого комітет у міської 

ради 

 

Кочур 

Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому міської 

ради 

Крагель 

Володимир Васильович 

- голова Пирятинської районної 

організації „Екологічна ліга“, член 

виконавчого комітету міської ради 

 

Кривобок 

Володимир Іванович 

- депутат міської ради 

 

Кудрявцев 

Олександр Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного 

відділу виконкому міської ради 

 



Нічик 

Світлана Володимирівна 

- спеціаліст 2 категорії відділу 

містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

виконкому міської ради 

 

Пишненко 

Марія Федорівна 

 

- депутат міської ради 

Рудковський 

Олександр Анатолійович 

- голова Пирятинського історико-

краєзнавчого товариства (за згодою) 

 

Скочко 

Віталій Іванович 

- директор КП „Каштан“ 

 

Чайка 

Тетяна Георгіївна 

 

- секретар міської ради 

Чепур 

Олександр Олегович 

- член виконавчого комітету міської 

ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                         Л.В.Кочур 

 

 

 

 

 

 

 


