
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.02.2022 № 29 
 

Про реалізацію проєкту ЄС № ENI/2021/430-302  „Розбудова ланцюжків  доданої 

вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської громади для 

розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та  

еко-орієнтованого зростання“ 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, пункту 2.2 УГОДИ ПРО ФІНАНСУВАННЯ - ЗОВНІШНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ - ENI/2021/430-302 від 20.12.2021, затвердженої 

рішенням  двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання 

від 24 грудня 2021 року № 937, рішення Наглядової ради проєкту ЄС № 

ЕNI/2021/430-302 ,,Розбудова ланцюжкiв доданої вapтості у молочному та 

ягiдному кластерах Пирятинськоi громади для розширення економiчних 

можливостей молодi i сiлъських жителiв та eкo-opiєнтованого зростання“ від 

27.01.2022 року  № 1:  

1. Розпочати реалізацію проєкту ЄС № ENI/2021/430-302  „Розбудова 

ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Пирятинської 

громади для розширення економічних можливостей молоді і сільських жителів та 

еко-орієнтованого зростання“ (далі – проєкту ЄС) з 01.02.2022 року. 

2. Утворити групу з реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги 

у комунальному підприємстві „Агенція розвитку Пирятинської громади“                    

(Новіков О.О.) та затвердити її склад (додається). 

3. Покласти обов’язки із загального керівництва проєктом ЄС, 

узгодженню дій членів групи з реалізації проєкту ЄС, спілкуванню з 

грантодавцем, партнерами та зацікавленими особами  на менеджера проєкту 

групи з реалізації проєкту МТД  Солдатову І.В. 

4.  Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради забезпечити всебічне сприяння процесу 

реалізації проєкту ЄС.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 
 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 

 

 

 



                 Додаток 

                                                                                                                                                                              до розпорядження  

                                                                                                                                                                              міського голови 

                                                                                                                                                                              16.02.2022 № 29 

 

 

Склад групи з реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги  

комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ 

 

№ ПІБ Посада Е-пошта Телефон Примітки 

1 Солдатова 

Ірина Вікторівна 

менеджер проєкту irinasoldatova1964@gmail.co

m 

+380665266684  

2 Ярмоленко  

Юрій Васильович 

фінансовий менеджер Y.V.Yarmolenko@gmail.com +380958831945  

3 Щегельська  

Наталія Володимирівна 

асистент менеджера natysjata@gmail.com +380504759109  

4 Жайворонок 

Олександр Леонідович 

координатор по роботі з 

місцевими фермерами 

та бізнесом 

ptashka_al@ukr.net +380503056021  

 

 

                         

 

                   Керуючий справами виконкому 

                   міської ради       Ірина КОЗІН 


