
 

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
сімдесятої сесії сьомого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

 

26 червня 2020 року № 289 

 

 

Про затвердження персонального складу 

Піклувальної ради Пирятинського ліцею  

Пирятинської міської ради   

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статті 29 Закону України „Про освіту“, статті 41 Закону України 

„Про повну загальну середню освіту“, рішення шістдесят дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 236 

„Про створення Піклувальної ради Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради“, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити персональний склад Піклувальної ради Пирятинського 

ліцею Пирятинської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сімдесятої сесії  

(перше пленарне засідання) 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

26 червня 2020 року № 289 

 

Персональний склад Піклувальної Ради 

Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради Полтавської області 

 

Безпала  

Тетяна Миколаївна 

- батьківський актив, молодший науковий 

співробітник НПП „Пирятинський“ 

   

Брижаха  

Тетяна Борисівна 

- батьківський актив, головний бухгалтер ТОВ 

„Пирятинський сирзавод“ 

   

Гуленко  

Владислав Вікторович 

- випускник ліцею, директор ПП „Ерс Інжиніринг“. 

   

Захарченко  

Тамара Миколаївна 

- батьківський актив, начальник Пирятинського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. 

   

Йощенко  

Владислав Миколайович 

- головний бухгалтер ВП „Учбово-курсовий 

комбінат“ ДП НАК „Надра України“  

„Укрнаукагеоцентр“, депутат міської ради 

   

Кальницький  

Олександр Олексійович 

- батьківський актив,  

   

Крагель  

Євгеній Михайлович 

- начальник відділу муніципальних ініціатив та 

інвестицій виконкому Пирятинської міської ради. 

   

Мельникович  

Оксана Анатоліївна 

- батьківський актив, приватний підприємець 

   

Митропан  

Юрій Миколайович 

- батьківський актив, директор НПП 

„Пирятинський“ 

   

Снегір  

Сергій Вікторович 

- випускник попередніх років, науковий 

співробітник Університету м.Констансу, 

Німеччина. 

   

Ящик  

Лілія Володимирівна 

- батьківський актив, ТОВ „Леляківське“. 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

https://declarations.com.ua/office/%D0%92%D0%9F%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%22%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%9A%20%22%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22,%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/office/%D0%92%D0%9F%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%22%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%9A%20%22%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22,%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://declarations.com.ua/office/%D0%92%D0%9F%20%22%D0%A3%D1%87%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%22%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%9A%20%22%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%22%20%22%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%22,%20%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

