
 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

сорокової сесії сьомого скликання 
 

 
 
26 червня_2018 року № 220 
 

 
Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 348 „Про затвердження 

Положення про тендерний комітет виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 11 Закону України „Про публічні закупівлі“, з метою 

встановлення правових та економічних засад здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

внести зміни до пункту 2 рішення тридцять другої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 348 „Про 

затвердження Положення про тендерний комітет виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради“, виклавши склад тендерного комітету виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради у новій редакції, що додається. 
 
 
 
Міський голова О.РЯБОКОНЬ 
 



Додаток  

до рішення сорокової сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання 

26 червня 2018 року № 220 

 
 

Склад 
тендерного комітету виконавчого комітету Пирятинської міської ради 

 
Шикеринець  
Ігор Станіславович 

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, голова тендерного 
комітету 

   
Варава  
Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради, заступник голови 
тендерного комітету 

   
Базар  
Олег Зіновійович 

- провідний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та звітності виконкому міської ради, 
секретар тендерного комітету 

   
Члени тендерного комітету 

   
Ільченко  
Тарас Миколайович 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 
   
Кошова  
Євгенія Олегівна 

- головний спеціаліст відділу управління 
комунальною власністю виконкому міської 
ради 

   
Кудрявцев 
Олександр Олександрович 

- головний спеціаліст юридичного відділу 
виконкому міської ради 

   
Продан 
Олена Юріївна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 

   
Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської ради 

   
Цюра 
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 

   
Шевченко 
Марина Володимирівна 

- заступник начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності 
виконкому міської ради 

 
 
Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


