
Протокол № 2 

засідання Робочої групи для супроводу проєктів  

у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  

 

м. Миргород     14 листопада 2019 року 

 

ПІБ Підпис Посада 

Соломаха Сергій Павлович 

 

 міський голова 

Михайленко Сергій Юрійович  заступник міського голови 

Миргородської міської ради 

Богаєнко Максим Михайлович  начальник відділу 

капітального будівництва 

Миргородської міської ради 

Гуржій Олександр Васильович  заступник міського голови 

Миргородської міської ради 

Горбань Валентина Василівна  головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

Гречко Олена Володимирівна  начальник відділу обліку, 

контролю та звітності, 

депутат Миргородської 

міської ради 

Двигало Наталія Іванівна  головний спеціаліст відділу 

капітального будівництва 

Дрімайло Ніна Миколаївна        

(за згодою) 

 голова Громадської ради при 

виконавчому комітеті 

Миргородської міської ради 

Козлова Вікторія Олегівна     

(за згодою) 

 голова МММГО "За нами 

майбутнє" 

Кондра Наталя Антонівна  прес-секретар 

Миргородської міської ради 

Ошека Євген Павлович 

(за згодою) 

 директор міської телестудії 

"Миргород" 

Сидоренко Валентина 

Миколаївна (за згодою) 

 голова громадської 

організації "Діємо разом" 

Скляр Сергій Миколайович  начальник фінансового 

управління Миргородської 

міської ради 

Торубара Анна Олексіївна  головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив. 

інвестицій та 

енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

Усик Тетяна Дмитрівна   начальник відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменджменту 

Миргородської міської ради 



Федрунов Олександр 

Миколайович 

 начальник юридичного 

відділу Миргородської 

міської ради 

Фененко Валентина Василівна   директор загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Панаса Мирного 

Миргородської міської ради 

Хоменко Анжеліка Анатоліївна  директор Центру 

естетичного виховання 

відділу освіти 

Миргородської міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Погодження Плану соціального менеджменту проєктів міста в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ). 

 

СЛУХАЛИ:  

Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва Миргородської 

міської ради, представника головного бенефеціара про розроблений План соціального 

менеджменту проєктів міста в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України (НКПВУ). Документ включає в себе: оцінку екологічних і соціальних впливів і 

ризиків, список та план залучення зацікавлених сторін, комунікаційний план та план 

екологічного та соціального моніторингу.  

 

ВИРІШИЛИ: погодити План соціального менеджменту проєктів міста в рамках 

Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ). 

 

 

Голова Робочої групи  ______________________ С.П.Соломаха 

 

Секретар Робочої групи   ______________________ В.В.Горбань 

 

 

  


