
У К Р А Ї Н А  

Миргородська міська рада    

Полтавської  області  
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
 

від  29    січня   2016 року                                                                        № 8-р 

 

Про створення комісії щодо реорганізації комунальних засобів масової інформації 

 

Відповідно до п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 

всебічного вивчення питання діяльності засобів масової інформації комунальної власності та їх 

реорганізації: 
 

1. Створити комісію в складі: 

Кірпосенко К. О.  заступник міського голови, депутат Полтавської обласної ради, 

голова комісії 

Члени  комісії :  

М’якота О. І.  

 

 

Прокопенко В. М.  

 

 

Ніколаєнко В.Л. 

 

 

Фененко В. В. 

 

 

Яковлєв С. І. 

 

 

Михайленко С. Ю. 

голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

 

заступник голови постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, духовності, молоді та спорту 

 

секретар постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

 

член постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

 

член постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

 

член постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

 

Лавицький М.П. 

 

голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, інвестицій 

та підприємництва  

Котляренко В.О.  начальник відділу персоналу та з питань  мобілізаційної роботи і 

цивільного захисту 

Федрунов О.М. 

 

начальник юридичного відділу міської ради міської ради 

 

Скляр С.М. начальник фінансового управління міської ради міської ради 

Кондра Н.А.  прес-секретар міської ради 

 

Омельченко Р.М. директор міської телестудії "Миргород" 

Явтушенко В.А. директор міської радіокомпанії "Миргород" 



Сухомлин І.О. редактор газети "Миргород - наш дім" 

2. Доручити комісії, в разі необхідності, залучати до роботи фахівців в галузі діяльності 

телебачення, радіо та друкованих засобів масової інформації. 

3. Комісії за результатами роботи подати пропозиції міському голові. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови 

Кірпосенка К.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  С.П. Соломаха 


