
 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят третьої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

26 квітня 2019 року № 178 

 

 

Про внесення змін до складу комісії 

з надання разової грошової допомоги  

малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Керуючись статтею 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні“, рішенням двадцять шостої позачергової сесії Пирятинської міської 

ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року № 189 „Про комісію з надання 

разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи 

службовий лист головного спеціаліста із соціальних питань виконкому міської 

ради від 12.04.2019 № 1302/02-35, висновки постійної комісії міської ради з 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення двадцять шостої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 липня 2017 року                 

№ 189 „Про комісію з надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та 

хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, 

виклавши склад комісії в новій редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення тридцять четвертої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24 січня 2018 року № 47 „Про 

внесення змін до складу комісії з надання разової грошової допомоги 

малозабезпеченим та хворим громадянам Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“. 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



Додаток  

до рішення п’ятдесят третьої 

позачергової сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

26 квітня 2019 року № 178 

 

Склад комісії 

 з надання разової грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович     

 

 

Кочур 

Лариса Василівна                     

- 

 

 

 

- 

 

заступник міського голови з питань   

діяльності виконкому міської ради,  

голова комісії 

 

керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії 

   

Колос 

Анастасія Віталіївна                        

- головний спеціаліст із соціальних питань 

виконкому міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Клепач   

Володимир Михайлович                

- депутат міської ради 

 

   

Криворучко 

Володимир Володимирович          

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

   

Мірошніченко 

Аліна Олегівна                                                        

- депутат міської ради 

 

   

Продан 

Олена Юріївна                                

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

   

Цюра 

Ірина Олексіївна                             

- начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради – 

головний бухгалтер 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 


