
 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20.05.2020                                                                                               № 99 
 
Про  комісію  з  питань   наповнення 
та здійснення аналізу виконання  
доходної і видаткової  частин бюджету 
Пирятинської  міської об’єднаної  
територіальної  громади 
 
 

Відповідно до статей 27, 28, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, з метою забезпечення повноцінної роботи по 
належному наповненню та  здійсненню аналізу виконання доходної і 
видаткової  частин бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної  
громади  у 2020 році, стабільного функціонування бюджетної системи громади:     

внести зміни до складу комісії з  питань  наповнення, здійснення  аналізу 
виконання доходної та видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської 
об’єднаної  територіальної  громади, затвердженого розпорядженням міського 
голови від 16.06.2017 № 60, виклавши його в новій редакції, що додається. 

 
 
 
 
 

Міський  голова                                                                         О.РЯБОКОНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                              Розпорядження  
                                                                              міського голови  
                                                                              20.05.2020 № 99 
                                                                              (у редакції розпорядження  
                                                                              міського голови 
                                                                              16.06.2017 № 60) 

Склад 
комісії  з  питань   наповнення та здійснення аналізу виконання  

доходної і видаткової  частин бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  
територіальної  громади 

 
Рябоконь 
Олексій Петрович 
 

- міський  голова, голова  Комісії 

Безушко  
Людмила Сергіївна 

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

Шикеринець  
Ігор Станіславович 
 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради 

Варава  
Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради 
 

Кеда  
Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління 
виконкому міської  ради, секретар Комісії 
 

 
Члени Комісії: 

 
Зубко  
Лілія Миколаївна 
 

- провідний спеціаліст відділу 
економічного  аналізу та розвитку 
управління економіки  виконкому міської 
ради 
 

Коломієць  
Ірина Петрівна 

- заступник начальника - начальник 
Пирятинської  ДПІ Лубенського 
управління  ГУ ДПС в Полтавській  
області (за згодою) 
 

Комаренко  
Валентина Дмитрівна 

- начальник відділу економічного  аналізу 
та     розвитку      управління      економіки  
виконкому міської ради 



Соловйов  
Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 
міської  ради 
 

Стадник 
Євгеній Васильович 

- начальник відділу з земельних та  
екологічних питань виконкому міської 
ради 
 

Цюра  
Ірина Олексіївна 

- начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності виконкому міської ради 

 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради                                                            Л.В.Кочур 

 
 
 
 
 


