
 

Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

від  30   листопада 2015року                                        № 25-р 

 

 

Про проведення 16-го 

загальноміського відкритого рейтингу 

популярності "Людина року - 2015" 

 

  

       Керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою популяризації здобутків мешканців міста Миргорода у різних сферах суспільного 

життя, стимулювання творчої активності та заохочення представників різних професій, що 

отримала широке громадське визнання: 

 

1. Затвердити організаційний комітет та склад журі з підготовки та проведення 16-го 

загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина року - 2015" (додатки1, 2).  

 

2. Провести 17 грудня 2015 року засідання журі по визначенню переможців рейтингу 

популярності "Людина року - 2015". 

 

3. Офіційну церемонію нагородження переможців загальноміського відкритого рейтингу 

популярності "Людина року-2015" провести 25 грудня 2015 року.   

 

4. Засобам масової інформації забезпечити широке висвітлення в друкованих та 

електронних засобах масової інформації заходів з проведення в м. Миргороді 

загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина року - 2015". 

 

5. Контроль  за  виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Швайку С.О. 

  

  

 

  

                 Міський  голова                                                                       С.П.Соломаха 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови 

від 30 листопада 2015 року №25-р 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з проведення 16-го загальноміського 

 відкритого рейтингу популярності "Людина року - 2015" 
 

Швайка С.О. перший заступник міського голови, голова оргкомітету  

Члени оргкомітету: 

 

Гирка Н.О. секретар міської ради 

 

Кірпосенко К.О. заступник міського голови 

 

Нікітченко А.Б. 

 

керуюча справами виконавчого комітету  

 

Павленко С.В. заступник міського голови  

 

Педченко Л.М.  начальник відділу культури і туризму  

 

Колибельнік Т.М. начальник відділу освіти 

 

Артикульна Л.С. начальник відділу організаційної та інформаційної роботи  

 

Скляр С.М. начальник фінансового управління  

 

Кір’ян В.В. директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

 

Коркішко М.О. начальник відділу житлово-комунального господарства 

 

Ільяшенко Л.М. начальник управління праці та соціального захисту населення 

міської ради 

Кундій Л.А. начальник відділу споживчого ринку та підприємництва  

Фісик В.М. начальник відділу у справах спорту, сім'ї та молоді 

 

Кондра Н.А.                         прес-секретар 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                 Нікітченко А.Б. 
 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського 

голови 

від  30 листопада 2015 року 

№ 25-р 

 

Журі конкурсу відкритого рейтингу популярності “Людина року 2015" 

 

1.  Швайка Сергій Олексійович,  

голова журі 

Перший заступник міського голови 

2.  Гирка Наталія Олексіївна, 

заступник голови журі 

Секретар міської ради 

3.  Нікітченко Антоніна Борисівна  Керуюча справами виконавчого комітету 
4.  Павленко Сергій Володимирович Заступник міського голови 
5.  Кірпосенко Костянтин Олегович Заступник міського голови 
6.  Фененко Валентина Василівна Директор ЗОШ №1 ім. Панаса Мирного, 

голова громадської ради, член депутатської 

комісії з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 
7.  Говоруха Олег Борисович Генеральний директор ТОВ 

"Миргородінвестресурс", голова 

депутатської комісії з питань житлово-

комунального господарства, будівництва, 

торговельного обслуговування, транспорту, 

зв’язку, екологічної політики  
8.  Супруненко Олег Андрійович Токар ПАТ "Армапром", голова 

депутатської комісії з питань регламенту, 

депутатської етики, забезпечення діяльності 

депутатів 
9.  Семененко Григорій Павлович Начальник управління економіки і фінансів 

ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт", голова ради 

мікрорайону "Почапці", член постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, 

інвестицій та підприємництва 
10.  Ялишев Сергій Олександрович Командир військової частини А1356, член 

комісії з питань регламенту, депутатської 

етики, забезпечення діяльності депутатів 
11.  Горобець Сергій Миколайович Директор Миргородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №5, член комісії з 

питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної політики 
12.  Молочко Наталія Володимирівна  Начальник Миргородської об’єднаної 

державної податкової інспекція Головного 

управління  ДФС у Полтавській області, 

член виконавчого комітету 
13.  Гонтаровський Сергій Петрович ПП, член Миргородського міськрайонного 

громадського об’єднання "Союз 

Чорнобиль", член виконавчого комітету 
14.  Карпенко Олександр Анатолійович  Генеральний директор МП "Контакт", член 

виконавчого комітету 



 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                           Нікітченко А.Б. 

 

 

 

 

 

15.  Баришполець Борис Борисович Директор ТОВ "Алустон-БВ", член 

виконавчого комітету 
16.  Солоха Сергій Леонідович ПП, заступник голови Миргородської 

міської спілки ветеранів Афганістану, член 

виконавчого комітету  
17.  Марченко Олександр Олексійович Начальник МКЖЕУ, член виконавчого 

комітету 


