
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17.07.2018                                                                                             № 108 

 

 

Про робочу групу з питань  

розробки проектної заявки на участь 

в обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних громад  

Полтавської області 2018 року 

   

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення якісної 

підготовки проектної заявки на участь в обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської області 2018 року і вчасного подання 

документів до відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної ради: 

1. Утворити робочу групу з питань розробки проектної заявки на участь в 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської 

області 2018 року  (далі - Робоча група) та затвердити її склад (додається). 

2. Робочій групі сформувати проектну заявку за попередньо погодженою 

тематикою відповідно до методичних рекомендацій для учасників обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області 2018 

року  до 30.07.2018 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

 

 

  

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

міського голови 

17.07.2018 № 108 

 

Склад робочої групи  

з питань розробки проектної заявки на участь в обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних громад Полтавської області 2018 року 

 

Андрейщук - заступник міського голови з питань діяльності  

Раїса Анатоліївна  виконкому міської ради, керівник Робочої  

  групи 

   

Солдатова - начальник управління економіки міської ради,  

Ірина Вікторівна  заступник керівника Робочої групи 

   

Новіков - начальник відділу муніципальних ініціатив  

Олександр Олександрович  та інвестицій управління економіки міської  

  ради, секретар Робочої групи 

   

Члени Робочої групи: 

 

Горбачов  

Олександр Васильович 

 

- директор Пирятинської дитячо-юнацької 

спортивної школи 

Зергані  

Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та  житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради 

 

Ільченко  

Тарас Миколайович 

 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю виконкому міської ради 

Коваленко  

Тамара Василівна 

 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту  

міської ради 

Пономаренко  

Лариса Вікторівна 

 

- директор Опорного закладу Пирятинський 

ліцей 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради           Л.В.Кочур 


