
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
06.09.2019                      № 169 
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04.03.2019 № 47 „Про 
створення робочої групи щодо реалізації Програми „U-LEAD з Європою“ по 
модернізації ЦНАПу“ 

 
Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України „Про співробітництво територіальних громад“, „Про 
адміністративні послуги“, Положення про Центр надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради, затвердженого  
рішенням   п’ятдесят шостої сесії сьомого скликання 25 червня 2019 року № 232, 
протокол засідання Робочої групи з модернізації Центру надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 
28.08.2019 № 1, з метою ефективної реалізації технічного завдання для 
модернізації ЦНАП у рамках Фази впровадження  Програми „U-LEAD з 
Європою“ (раунд 2) та у зв’язку з кадровими змінами: 
 1. Внести зміни до складу робочої групи щодо реалізації Програми                
„U-LEAD з Європою“ по модернізації ЦНАП (далі-Робоча група), 
затвердженого розпорядженням міського голови від 04.03.2019 № 47 „Про 
створення робочої групи щодо реалізації Програми „U-LEAD з Європою“ по 
модернізації ЦНАПу“, виклавши його у новій редакції, що додається. 
 2. Робочій групі щодо реалізації Програми  „U-LEAD з Європою“ по 
модернізації ЦНАПу забезпечити організацію виконання заходів, визначених 
Технічним завданням для модернізації ЦНАП у рамках Фази впровадження 
Програми  „U-LEAD з Європою“. 
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 
справами виконкому міської ради Кочур Л.В. 
 
 

    
Міський голова          О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                        
                                                                                        Розпорядження 
                                                                                        міського голови 
                                                                                        06.09.2019 № 169 
    (у редакції розпорядження 
                                                                                        міського голови  
                                                                                        04.03.2019 № 47) 

 
 

Склад 
робочої групи щодо реалізації Програми „U-LEAD з Європою“  

по модернізації Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Пирятинської міської ради 

 
Кочур  
Лариса Василівна 

- керуючий справами виконкому 
Пирятинської міської ради, голова Робочої 
групи 
 

Коваль  
Людмила Петрівна 

- керівник-адміністратор Центру надання 
адміністративних послуг виконкому 
Пирятинської міської ради, секретар Робочої 
групи 

 
члени Робочої групи: 

   
Алекперов  
Богдан Рустамович                        

- тимчасово виконувач обов’язків 
Великокручанського      сільського      голови  
(за згодою)  
                                                                                                                             

Бабак 
Руслан Миколайович 
 

- староста сіл Калинів Міст, Верхоярівка, 
Замостище 

Божко 
Андрій Миколайович 

- начальник відділу інформаційних технологій 
та захисту   інформації   виконкому  міської  
ради 
 

Голуб  
Володимир Михайлович 
 

- Куріньківський сільський голова (за згодою) 
 
 

Кривобок  
Володимир Іванович 
 
 

- депутат Пирятинської міської ради 



Міхєєв                                 
Дмитро Сергійович 
 

- державний реєстратор відділу державної 
реєстрації виконкому міської ради 
 
 

Самбур  
Олександр Миколайович 
 

- тимчасово виконувач обов’язків  
Харківецького сільського голови (за згодою) 
 

Семененко  
Юрій Михайлович 
 

- Дейманівський сільський голова (за згодою) 
 

Сирота  
Марія Анатоліївна 
 

- головний спеціаліст відділу державної 
реєстрації виконкому міської ради 

Соловйов  
Руслан Юрійович 
 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської ради 

Тарасовський  
Іван Миколайович 
 

- староста сіл Олександрівка, Рівне, 
Могилівщина 

Цюра 
Ірина Олексіївна 
 

- начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності виконкому міської ради 
 

Шурхал  
Віра Василівна 

- Каплинцівський       сільський     голова        
(за згодою) 
 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                            Л.В.Кочур 


