
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29.05.2020                                                                                             № 102 

 

Про команду проєкту з розробки 

заявки на участь в обласному 

конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської 

області 2020 року 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, з метою забезпечення якісної підготовки проектної заявки на участь в 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської 

області 2020 року і вчасного подання документів до відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради: 

1. Сформувати команду проєкту з розробки заявки на участь в обласному 

конкурсі   проектів    розвитку   територіальних   громад    Полтавської    області 

2020 року (далі – команда проєкту) у складі, що додається. 

2. Відповідальність за організацію роботи команди проєкту покласти на 

відділ управління комунальною власністю виконкому міської ради (Биков Р.В.). 

3. Команді проєкту:  

1) сформувати відповідний пакет документів для участі в конкурсі у 

відповідності до методичних рекомендацій для учасників обласного конкурсу 

до 15.09.2020; 

2) подати заявку на участь в конкурсі до 30.09.2020. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

розпорядження 

міського голови 

29.05.2020 № 102 

 

СКЛАД  

команди проєкту з розробки заявки на участь в обласному конкурсі проєктів 

розвитку територіальних громад Полтавської області 2020 року 

 

Варава - заступник міського голови з питань діяльності  

Максим Володимирович  виконкому міської ради, керівник команди  

  проєкту 

   

Биков - головний спеціаліст відділу управління 

Руслан Васильович  комунальною власністю виконкому міської  

  ради, секретар команди проєкту 

   

Члени команди проєкту: 

   

Зергані - начальник відділу містобудування, архітектури  

Марина Вікторівна  та житлово-комунального господарства  

  виконкому міської ради 

   

Зуєв  - начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Сергій Вікторович  міської ради 

   

Кеда  - начальник фінансового управління міської ради 

Світлана Юріївна   

   

Крагель - начальник відділу муніципальних ініціатив та 

Євгеній Михайлович  інвестицій управління економіки виконкому 

  міської ради 

   

Цюра - начальник відділу – головний бухгалтер відділу  

Ірина Олексіївна  бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

  міської ради 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      Л.В.Кочур 


