
                       

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

03.06.2020                                                                                             № 107 
 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 17.11.2017 №151 

  

 Відповідно до  статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, на підставі Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади, затверджених наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 30.03.2016 № 75, на виконання рішення дев’ятнадцятої сесії міської 

ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 313 „Про затвердження 

Стратегії розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки“, з метою системного моніторингу впровадження затвердженої 

Стратегії, забезпечення сталого економічного розвитку міста Пирятина та 

сільських населених пунктів у межах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, поступального підвищення рівня їх 

конкурентоспроможності та можливостей для залучення інвестицій: 

1. Внести зміни до складу робочої групи з моніторингу реалізації Стратегії 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 

роки, затвердженого розпорядженням міського голови від 17.11.2017 № 151, 

виклавши його у новій редакції (додається).  

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

№110 від 06.06.2019. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Безушко Л.С.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ 

                                                                 

 

 

 

 

        

 



        ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

 розпорядження  

 міського голови 

 03.06.2020 № 107 

                                                                                                   (у редакції    

                                                                                                   розпорядження 

                                                                                                   міського голови  

                                                                                                   17.11.2017 № 151) 

 

СКЛАД 

робочої групи з моніторингу реалізації Стратегії розвитку  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки 

 

Шикеринець - заступник міського голови з питань діяльності 

Ігор Станіславович   виконкому міської ради, голова Робочої групи 

   

   

Безушко 

Людмила Сергіївна 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради, заступник голови 

  Робочої групи 

   

Крагель  - начальник відділу муніципальних  ініціатив  та 

Євгеній Михайлович  інвестицій управління економіки виконкому 

міської ради, секретар Робочої групи 

   

Члени робочої групи: 

 

Бабак  

Руслан Миколайович 

- староста сіл Калинів Міст, Верхоярівка та 

Замостище  

   

Бугайов - член виконкому міської ради 

Віктор Миколайович 

 

  

Варава - заступник міського голови з питань діяльності 

Максим Володимирович  виконкому міської ради 

   

Войпанюк  

Василь Кирилович 

- голова постійної комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

   

Волик  

Людмила Михайлівна 

- випусковий редактор ТОВ „Редакція газети 

„Пирятинські вісті“ (за згодою) 

   

Дядькова  

Ірина Миколаївна 

- директор КП „Пирятинський ЦПМСД“  

(за згодою) 



   

Зергані 

Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово – комунального господарства 

  виконкому міської ради 

   

Горбачов  

Олександр Васильович 

- голова постійної комісії з питань освіти, 

молоді, культури, фізичної культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту 

 

Гуленко  

Олена Ігорівна 

- начальник відділу культури і туризму міської 

ради 

   

Зуєв  

Сергій Вікторович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

міської ради 

   

Йощенко  - голова  постійної  комісії міської ради з питань 

Владислав Миколайович  планування,    фінансів,   бюджету,   соціально- 

  економічного розвитку та підприємництва 

   

Кабушка - директор   Пирятинського    міського    центру  

Юлія Вікторівна  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

   

Кочур  - керуючий справами виконкому міської ради 

Лариса Василівна   

   

Кривобок  

Володимир Іванович 

- голова постійної комісії з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та 

ЗМІ 

   

Нестерець  

Тетяна Дмитрівна 

- начальник загального відділу та 

інформаційного забезпечення виконкому 

міської ради 

   

Снаговський  

Олександр Олександрович 

- голова Ради підприємців при виконкомі 

Пирятинської міської ради 

   

Солдатова  - начальник  управління   економіки   виконкому 

Ірина Вікторівна  міської ради 

   

Соловйов  - начальник    юридичного    відділу   виконкому  

Руслан Юрійович  міської ради 

   

Хоменко - голова постійної комісії міської ради з питань 

Олексій Віталійович  житлово - комунального   господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та 

  сфери послуг 



   

Тарасовський  

Іван Миколаєвич 

- староста сіл Олександрівка, Могилевщина, 

Рівне 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради      Л.В.Кочур      


