
                                                            
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20.08.2021  № 202 

 

Про утворення робочої групи з  

запобігання виникненню конфліктів  

у Пирятинській міській 

територіальній громаді 

 

Відповідно до статті 42, частини 8 статті 59 Закону України ,,Про 

місцеве самоврядування в Україні“, з метою підвищення стійкості та 

соціальної згуртованості Пирятинської міської територіальної громади, 

створення належних умов для її розвитку: 

1. Утворити робочу групу з запобігання виникненню конфліктів у 

Пирятинській міській територіальній громаді (далі – Робоча група)  та  

затвердити її  персональний склад (додається). 

2. Робочій групі: 

2.1. з’ясувати ознаки, сфери, суб’єкти та чинники ймовірних та існуючих 

групових конфліктів в громаді; 

2.2. підготувати пропозиції щодо запобігання конфліктам у 

Пирятинській міській територіальній громаді та їх вирішення; 

2.3. провести перше засідання у термін до 30.09.2021, на якому 

затвердити регламент своєї роботи; 

2.4. надати звіт за результатами своєї діяльності до 30.11.2021; 

2.5. про результати роботи поінформувати громадськість. 

3. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Робочої групи 

покласти на відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради (Яременко О.О.). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  

міського голови  

20.08.2021 № 202 

 

Склад 

робочої групи з запобігання виникненню конфліктів  

у Пирятинській міській територіальній громаді 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова Робочої групи  
   

Яременко 

Ольга Олександрівна 

 

- начальник відділу соціального захисту 

та охорони здоров’я виконкому міської 

ради, заступник голови Робочої групи  

 

Кабушка  

Юлія Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради, секретар Робочої групи  

 

члени Робочої групи: 

   

Зуєва 

Наталія Вікторівна 

-  голова громадської організації 

,,Всеукраїнська організація ,,Клас“ (за 

згодою) 

 

Козін 

Ірина Іванівна 

- керуючий справами виконкому міської 

ради 

  

Нестерець  

Тетяна Дмитрівна 

- начальник відділу документообігу, 

звернень та контролю виконкому міської 

ради 

 

Німець 

Світлана Володимирівна 

- голова відокремленого підрозділу 

громадської організації ,,Всесвітня 

патріотична асоціація Калина“, 

Лубенський район, ,,Вірні назавжди“ (за 

згодою) 

 

Солдатова  

Ірина Вікторівна 

- начальник управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 



 

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Степанчук  

Олександр Олександрович 

 

- староста Новомартиновицького 

старостинського округу 

Тужик  

Станіслав Володимирович 

- головний спеціаліст сектору оборонної та 

мобілізаційної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами 

виконкому міської ради 

 

Уляницька  

Ірина Сергіївна 

- головний спеціаліст сектору 

інформаційної політики відділу 

персоналу, організаційної роботи та 

інформаційної політики виконкому 

міської ради 

 

Хворостян 

Олександра Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту міської ради 

 

Шахворост 

Андрій Володимирович 

 
- 

 

дільничний офіцер поліції сектору 

превенції, лейтенант поліції, 

Пирятинського відділення поліції ГУНП в 

Полтавській області (за згодою) 

 

Шурхал  

Віра Василівна 

- староста Каплинцівського 

старостинського округу 

 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконкому міської ради                                                       Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


