
Виконавчий комітет  

Миргородської міської ради  

Полтавської області  

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

 

від 27 січня 2016 року               № 9-р 

 

Про визначення термінів подання 

Проектів на конкурс та утворення 

Робочої групи із відбору кращих 

ініціатив громади 

 

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою реалізації Програми муніципальної підтримки ініціатив громадян міста 

Миргород на 2016 рік, затвердженої рішенням шостої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20січня 2016 року № 15: 

 

1. Прийом анкет Проектів (громадських ініціатив) за Програмою муніципальної 

підтримки ініціатив громадян міста Миргород на 2016 рік здійснюється з 18 лютого 2016 

року по 31 березня 2016 року. 

 

2. Утворити робочу групу з питань реалізації Програми муніципальної підтримки 

ініціатив громадян міста Миргород на 2016 рік у складі згідно з додатком. 

 

3. Загальну координацію проведення конкурсу, консультування громадян із 

заповнення анкет Проектів та прийом анкет покласти на  відділ муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту (Усик Т.Д.). 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Павленка С.В. 

 

 

 

 Міський голова                                    С.П. Соломаха 
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Додаток 

до розпорядження міського 

голови  від __січня 2016 року № ____ 

 

СКЛАД 

Робочої групи із відбору кращих ініціатив громади по Програмі  

муніципальної підтримки ініціатив громадян міста Миргород на 2016 рік 

 

1. 
Павленко Сергій 

Володимирович 
- 

заступник міського голови, голова 

робочої групи 

2. Усик Тетяна Дмитрівна - 

начальник відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту міської ради, 

заступник голови робочої групи 

3. Саєнко Анна Олексіївна - 

провідний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту міської ради, 

секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

4. 
Ільяшенко Людмила 

Михайлівна  
- 

начальник управління праці та 

соціального захисту населення міської 

ради 

5. Кібірєв Юрій Олександрович - 
начальник КП "Комбінат благоустрою та 

озеленення" 

6. Колибельнік Тетяна Миколаївна - начальник відділу освіти міської ради 

7. 
Коркішко Михайло 

Олександрович 
- 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства міської ради 

8. 
Муровий Микола 

Володимирович 
- 

начальник відділу капітального 

будівництва міської ради 

9. 
Федрунов Олександр 

Миколайович 
- 

начальник юридичного відділу міської 

ради 

10. Педченко Лариса Миколаївна - 
начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

11. Скляр Сергій Миколайович - 
начальник фінансового управління 

міської ради 

12. Тарапата Наталія Олександрівна - 
начальник відділу обліку, контролю і 

звітності міської ради 

13. Фісик Володимир Миколайович - 
начальник відділу у справах спорту, сім'ї 

та молоді міської ради 

 

 

 

Керуюча справами       А.Б. Нікітченко 


