
Острянин Олександр Іванович 

 

Перший заступник міського голови 
 

Народився 21 липня 1964 року у с. Опішня Зіньківського району 

Полтавської області. 

Громадянин України. 

Середню освіту здобув у Опішнянській середній школі №1. У 

вересні 1981 року вступив до Київського геологорозвідувального 

технікуму, який закінчив у березні 1986 року, здобувши 

спеціальність геофізик. 

З листопада 1982 року по жовтень 1984 року – служба в Збройних силах. 

З липня 1986 року по жовтень 1989 року працював на посаді начальника загону 

об'єднання "Ямалгеофізика". 

З січня 1990 року – міліціонер патрульно-постової служби Миргородського 

МРВ УМВС України в Полтавській області. 

У вересні 1992 року вступив до Харківського Національного Університету, який 

закінчив у червні 1997 року та отримав диплом магістра за спеціальністю 

"правознавство", кваліфікація "юрист". 

Після навчання, у 1997 році працював на посаді начальника відділу ДСБЕЗ в 

Миргородському МРВ УМВС України в Полтавській області, після – начальником 

Миргородського МРВ УМВС України в Полтавській області, в подальшому – 

начальником оперативної служби, начальником Управління кримінального пошуку, 

начальником Управління розвідувально-пошукової діяльності УМВС України в 

Полтавській області, потім заступником начальника ГУМВС по прикордонній зоні в 

Харківській області, заступником начальника, начальником Харківського міського 

управління ГУМВС України в Харківській області, заступником начальника 

Департаменту транспортної міліції МВС України та заступником начальника УМВС 

України в Полтавській області. В січні 2015 року звільнений з органів внутрішніх 

справ у відставку за вислугою років (звання "полковник поліції"). 

З жовтня 2017 року працював на державній службі, а саме: провідним консультантом 

групи консультантів ОДА в Одеській області, заступником директора департаменту 

екології - начальником управління охорони та раціонального використання природних 

ресурсів Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, заступником 

директора департаменту агропромислового розвитку Київської ОДА, заступником 

керівника апарату Київської ОДА та керівником апарату Київської ОДА. 

З вересня 2019 року працював на посаді віце-президента Українського Національного 

Комітету Міжнародної Торгової Палати по напрямку розвиток регіонального бізнесу 

та заведення інвестицій в Україну. 

З січня 2021 року – перший заступник міського голови. 

Дружина: Острянин Лідія Іванівна, 1963 року народження. 

Донька: Острянин Аліна Олександрівна, 1992 року народження. 

Донька: Острянин Анна Олександрівна, 1995 року народження. 

 

Службові обов'язки 

http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/Posadovi_instrukcii/pershiy_zastupn.pdf


Швайка Сергій Олексійович 

Заступник міського голови 

 

Народився 01 лютого 1973 року в м. Миргороді. 

Громадянин України. 

У 1995 році закінчив Харківський державний автомобільно- 

дорожній технічний університет, здобувши кваліфікацію 

інженера-будівельника. У 2005 році закінчив Харківську 

національну академію міського господарства де здобув другу вищу освіту за 

кваліфікацією інженера-електрика. 

Трудову діяльність розпочав у 1995 році у Миргородській пересувній механізованій 

шляхобудівній колоні №15 на посаді майстра будівельних і монтажних робіт. 

З 1996 року по 1999 рік працював на посаді виконроба у МПМШК-15, яка у 1997 році 

була реорганізована в ЗАТ «Миргородський агрошляхбуд». В цей період був обраний 

колективом підприємства головою профспілкового комітету, а акціонерами товариства 

головою спостережної ради. 

З жовтня 1999 року по липень 2001 року працював на посаді начальника абонентської 

групи Миргородської філії ВАТ «Полтаваобленерго». 

З серпня 2001 року по січень 2004 року – інспектор відділу по роботі з побутовими 

споживачами ВАТ «Полтаваобленерго». 

З січня 2004 року по грудень 2005 року – заступник начальника зі збуту електроенергії 

по місту Полтавської філії ВАТ «Полтаваобленерго». 

З січня 2006 року по травень 2014 року - заступник начальника зі збуту електроенергії 

Миргородської філії ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

З травня 2014 року по листопад 2015 року – директор ОКВПВКГ 

«Миргородводоканал». 
З листопада 2015 року – перший заступник міського голови. 

Одружений. 

Дружина: Швайка Тетяна Володимирівна, 1971 року народження. 

Донька Швайка Валентина Сергіївна, 1996 року народження. 

 
 

Службові обов'язки 

http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/Posadovi_instrukcii/zastupn_komun.pdf
http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/Posadovi_instrukcii/zastupn_komun.pdf


 

Молочко Наталія Володимирівна 

 
Заступник міського голови 

 

Народилась 28 січня 1972 року в м. Миргороді. 

Громадянка України. 

В 1979 році була зарахована до першого класу Миргородської 

середньої школи №3, яку закінчила у 1989 році із золотою 

медаллю. 

У 1989 році вступила до Київського державного економічного 

університету, який закінчила у 1994 році з відзнакою. 

З липня по жовтень 1994 року працювала заступником директора філії інвестиційної 

компанії "Універсал – Ф" в м. Миргороді. Звільнилася з роботи за власним бажанням. 

З 25 жовтня 1994 року була прийнята на роботу в Миргородську державну податкову 

інспекцію у Миргородському районі на посаду старшого державного податкового 

інспектора. 

Працювала на посадах головного державного податкового інспектора, начальника 

відділу, заступника начальника, начальника управління Миргородської ОДПІ. 

З жовтня 2001 року була призначена першим заступником начальника Миргородської 

ОДПІ. 

З червня 2013 року по грудень 2020 року працювала на посаді начальника 

Миргородської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС 

у Полтавській області. 

З грудня 2020 року – заступник Миргородського міського голови. 

 

 

Службові обов'язки 

http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/Posadovi_instrukcii/zastupn_ekonom.pdf

