
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04.04.2019 № 68 

 

 

Про комісію з напрацювання пропозицій щодо створення філії Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області на базі Олександрівського дошкільного навчального 

закладу „Ромашка“  

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, законів України „Про освіту“, ,,Про дошкільну освіту“, Закону 

України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань“, Цивільного кодексу України, з урахуванням 

Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 777 (у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 січня 2016 року № 79), з метою забезпечення рівного доступу до 

якісної освіти й умов навчання дітей: 

1. Створити комісію з напрацювання пропозицій щодо створення філії 

Опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Пирятинської міської ради Полтавської області на базі Олександрівського 

дошкільного навчального закладу „Ромашка“ (далі - Комісія) та затвердити її 

персональний склад (додається). 

2. Комісії  напрацювати пропозиції щодо створення філії Опорного 

закладу Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області на базі Олександрівського дошкільного 

навчального закладу „Ромашка“ та вжити відповідні заходи. 

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                                                                                        

04.04.2019 № 68 

 

Склад  

комісії з напрацювання пропозицій щодо створення філії Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області на базі Олександрівського дошкільного навчального 

закладу „Ромашка“ 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович  

– заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова комісії 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради, 

секретар комісії 

 

члени Комісії: 

 

Василенко  

Микола Васильович 

– директор Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської 

ради Полтавської області  

 

Горбачов  

Олександр Васильович 

– депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань освіти, 

молоді, культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту 

 

Кеда  

Світлана Юріївна 

– начальник фінансового управління 

Пирятинської міської ради 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

– головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому 

міської ради 

 

Кулик  

Ольга Петрівна 

– директор Олександрівського 

дошкільного навчального закладу 

„Ромашка“ 

 

Соловйов  

Руслан Юрійович 

– начальник юридичного відділу 

виконкому міської ради 



Тарасовський  

Іван Миколайович 

 

- староста села Олександрівка 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

– начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської 

ради  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                 

виконкому міської ради  Л.В.Кочур 


