
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.09.2019 № 184 

 
Про створення комісії з  
напрацювання пропозицій щодо  
облаштування додаткових місць  
в обідній залі Пирятинського ліцею 

 

Відповідно до статей 32, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, законів України: „Про освіту“, ,,Про загальну 
середню освіту“, постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року  
№ 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 
додану вартість“ ( із змінами), від 22 листопада 2004 року № 1591 „Про 
затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку“, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження 
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах“, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за                                
№ 661/10941, з метою забезпечення повноцінного та якісного харчування учнів: 

1. Створити комісію з напрацювання пропозицій щодо облаштування 
додаткових місць в обідній залі Пирятинського ліцею (далі - Комісія) та 
затвердити її персональний склад (додається). 

2. Комісії  напрацювати пропозиції щодо створення додаткових місць в 
обідній залі Пирятинського ліцею  та вжити відповідні заходи. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. 
 
 
 
 
Виконувач обов’язків 
міського голови                                                                         І.ШИКЕРИНЕЦЬ 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження                                                                                       
міського голови                                                                                        
26.09.2019 № 184 
 

Склад 
комісії з напрацювання пропозицій щодо створення додаткових місць  

в обідній залі Пирятинського ліцею 
 

Шикеринець  
Ігор Станіславович  

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради, 
голова Комісії 
 

Зуєв 
Сергій Вікторович 
 

- начальник відділу освіти, молоді та 
спорту Пирятинської міської ради, 
секретар Комісії 
 

Члени Комісії: 
 

Горбачов  
Олександр Васильович 

- депутат міської ради, голова постійної 
комісії міської ради з питань освіти, 
молоді, культури, охорони здоров’я та 
соціального захисту 
 

Зергані  
Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства виконкому міської ради 
 

Кеда  
Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління 
Пирятинської міської ради 
 

Константиненко 
Людмила Алеківна 

- лікар Пирятинського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області (за згодою) 
 

Кошова  
Євгенія Олегівна 

- начальник управління комунальною 
власністю виконкому міської ради 
 

Пономаренко 
Лариса Вікторівна 

- директор Пирятинського ліцею  
Пирятинської міської ради Полтавської 
області  
 



Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності виконкому міської 
ради  

 
 
Керуючий справами                                                              
виконкому міської ради                                                             Л.В.Кочур  


