
 

 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

31.10.2019                      № 206 
 
Про визначення уповноваженої особи  
з питань забезпечення рівних прав та  
можливостей жінок і чоловіків в  
Пирятинській міській ОТГ  
 
  

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, статті 12 Закону України ,,Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків“, рішення сорок четвертої сесії сьомого 
скликання Пирятинської міської ради від 23 жовтня 2018 року № 294 ,,Про 
приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих 
громад“, з метою досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх 
сферах життєдіяльності Пирятинської міської обʼєднаної територіальної 
громади шляхом створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 
реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією України, визначити:  

1. Шикеринця Ігоря Станіславовича, заступника міського голови з 
питань діяльності виконкому міської ради, координатором з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Пирятинській 
міській обʼєднаній територіальній громаді.  

2. Кабушку Юлію Вікторівну, директора Пирятинського міського 
центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді уповноваженою особою з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 
Пирятинській міській обʼєднаній територіальній громаді.  

 
 
 
Міський голова                                                                      О.РЯБОКОНЬ 

 
 
 
 
 



РЕЄСТР 

розсилки розпорядження виконавчого комітету міської ради 

  .10.2019                                                                                             №  

Про визначення уповноваженої особи з питань забезпечення рівних прав та  
можливостей жінок і чоловіків в Пирятинській міській ОТГ  
 
 
№  
з/п 

Назва підрозділу, організації, установи,  
куди направлено  розпорядження  

Кількість 
примірників  

1 Заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради  

1 

2 Керуючий справами виконкому міської ради  1 
3 Загальний відділ та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради 
1 

4 Пирятинський міський центр соціальних служб для 
сімʼї, дітей та молоді 

1 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Здав____________ 

на 3 арк. 

___________________ Підпис                                                Дата     .10.2019 

       
             Прийняв_____________ 

 

 
 



РЕЄСТР 

розсилки розпорядження виконавчого комітету міської ради 

.03.2019                                                                                             №  

Про надання матеріальної  
допомоги породіллям  
 
 
№  
з/п 

Назва підрозділу, організації, установи,  
куди направлено  розпорядження  

Кількість 
примірників  

1 Заступник міського голови з питань діяльності 
виконкому міської ради  

1 

2 Керуючий справами виконкому міської ради  1 
3 Загальний відділ та інформаційного забезпечення 

виконкому міської ради 
1 

4 Пирятинський міський центр соціальних служб для 
сімʼї, дітей та молоді 

1 

5 Центр надання адміністративних послуг 1 

6   

7   

8   

9   

10   

 

Здав____________ 

на 3 арк. 

___________________ Підпис                                                Дата     .03.2019 

       
             Прийняв_____________ 

 

 

 
 


