
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

04.04.2019                                                                                      № 71 

 

Про узгоджувальну робочу групу 

 

Керуючись статтею 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на виконання вимог Закону України „Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності“, Закону України „Про добровільне 

об’єднання територіальних громад“, пункту 39 Прикінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 вересня 1998 року № 1482 „Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності“, з метою підготовки прийому-передачі майнового 

комплексу та майна районного будинку культури: 

1. Утворити узгоджувальну робочу групу для опрацювання 

взаємоприйнятних рішень та визначення умов прийому-передачі майнового 

комплексу та майна районного будинку культури у складі, що додається. 

2. Визначити умови та перелік майна районного будинку культури, що 

передається. 

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 № 71 

 

 

Склад 

узгоджувальної робочої групи для опрацювання взаємоприйнятних  

рішень та визначення умов прийому-передачі майнового комплексу  

та майна районного будинку культури 

 

 

Шикеринець  

Ігор Станіславович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, голова узгоджувальної 

робочої групи 

 

Варава  

Максим Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, заступник голови 

узгоджувальної робочої групи 

 

Половка  

Наталія Василівна 

- 

 

 

тимчасово виконувач обов’язків начальника 

відділу культури і туризму міської ради, 

секретар узгоджувальної робочої групи 

 

 

Члени узгоджувальної робочої групи: 

 

 

Гусак  

Олексій Миколайович 

 

- заступник голови районної ради (за згодою) 

Коломієць 

Оксана Володимирівна 

 

- заступник голови райдержадміністрації (за 

згодою) 

Безушко 

Людмила Сергіївна 

 

- депутат районної ради (за згодою) 

Бієнко 

Анастасія Юріївна 

- головний спеціаліст з юридичних питань відділу 

організаційної та кадрової роботи  виконавчого 

апарату районної ради (за згодою) 

 

Бойко  

Юлія Анатоліївна 

 

- директор Пирятинської центральної районної 

бібліотеки (за згодою) 



Валоваженко 

Сергій Олександрович 

- директор районного будинку культури (за 

згодою) 

 

Войпанюк  

Василь Кирилович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (за згодою) 

 

Горбачов  

Олександр Васильович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури, охорони 

здоров’я та соціального захисту (за згодою) 

 

Демиденко 

Олександр Миколайович 

 

-  заступник голови постійної комісії районної 

ради з питань бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку та управління майном 

(за згодою) 

 

Йощенко 

Владислав Миколайович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (за 

згодою) 

 

Киричевський  

Єгор Миколайович 

 

- голова постійної комісії районної ради з питань 

освіти, культури, молодіжної політики, спорту 

та туризму (за згодою) 

 

Кошова  

Євгенія Олегівна 

- 

 

 

головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю виконкому міської ради 

Кривобок 

Володимир Іванович 

 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та ЗМІ (за згодою) 

 

Нечипоренко 

Оксана Василівна 

 

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

сектору культури і туризму 

райдержадміністрації (за згодою) 

 

Продан 

Валентина Феофанівна 

 

- начальник відділу управління комунальним 

майном районної ради (за згодою) 

Соловйов  

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

міської ради 

 

Холод 

Олег Олександрович 

- завідувач сектору культури і туризму 

райдержадміністрації (за згодою) 

 



Хоменко  

Олексій Віталійович 

- голова постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (за згодою) 

 

 

Цюра  

Ірина Олексіївна 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                            Л.В.Кочур 


