УКРАЇНА
Миргородська міська рада
Полтавської області
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 28 листопада 2016 року

№ 69-р

Про організацію звіту міського голови
про свою роботу, роботу міської ради
та її виконавчих органів за 2016 рік

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 42, ч. 1 ст. 75 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Статуту територіальної громади міста, з метою забезпечення відкритого діалогу
між владою і громадою та сприяння громадському контролю за діяльністю міської влади:
1. Утворити робочу групу з підготовки та організації проведення звіту міського голови.
Затвердити персональний склад робочої групи (додається).
2. Керівникам виконавчих органів міської ради до 19 грудня 2016 року подати голові
робочої групи аналітичні матеріали про роботу виконавчого органу, відповідної галузі
економіки та господарювання міста за 2016 рік, що мають містити текстові файли та
графічні матеріали у відповідних форматах.
3. Робочій групі забезпечити:
 до 23 грудня 2016 року опрацювання матеріалів за напрямками роботи міської ради та
її виконавчих органів та узагальнення і формування текстової та презентаційної
частини звіту міського голови;
 до 30 грудня 2016 оприлюднення звіту міського голови на офіційному веб-сайті
міської ради.
4. У грудні місяці організувати зустрічі міського голови з жителями мікрорайонів міста за
окремим графіком.
5. Із 30 грудня по 30 січня забезпечити громадянам можливість надання запитань та
пропозицій щодо звіту міського голови через:
- Центр надання адміністративних послуг, м. Миргород, вул. Старосвітська, 22/5
тел. 5-03-18 e-mail: cnap_mirgorod@ukr.net;
- відділ інформаційного забезпечення Миргородської міської ради, м. Миргород,
вул. Незалежності, 17 к. № 9 тел. 5-25-09;
- офіційний веб-сайт Миргородської міськради (myrgorod.pl.ua) у рубриці
«Запитання міському голові», e-mail: mer_mirgorod@ukr.net;
- рубрику «Запитання міському голові» у місцевих ЗМІ:




редакцію газети «Миргород – наш дім» м. Миргород, вул. Незалежності, 2, тел.
5-51-82, e-mail: gazetamirgorod@i.ua;
міську телестудію «Миргород», вул. Незалежності, 2, тел. 5-53-11, e-mail
mirgorod_tv@ukr.net.

6. Дане розпорядження оприлюднити в газеті " Миргород-наш дім" і на веб-сайті міської
ради.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

С.П. Соломаха

Додаток
до розпорядження міського голови
від 28 листопада 2016 року № 69-р
Склад робочої групи
з підготовки та організації проведення звіту міського голови
про свою роботу, роботу міської ради та її виконавчих органів за 2016 рік
Гирка Наталія Олексіївна

-

Нікітченко Антоніна Борисівна

секретар міської ради, голова робочої групи
керуюча справами виконавчого комітету,
заступник голови робочої групи
начальник організаційного відділу, секретар
робочої групи

Артикульна Любов Станіславівна

-

Швайка Сергій Олексійович

-

перший заступник міського голови

Павленко Сергій Володимирович

-

заступник міського голови

Кірпосенко Костянтин Олегович

-

заступник міського голови
начальник управління праці та соціального
захисту населення
директор Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
начальник відділу освіти
начальник відділу житлово-комунального
господарства
заступник начальника управління архітектури
та державного архітектурно-будівельного
контролю, начальник відділу державного
архітектурно-будівельного контролю
начальник відділу інформаційного
забезпечення
начальник відділу капітального будівництва
управління
начальник відділу культури і туризму

Ільяшенко Людмила Михайлівна
Кір"ян Володимир Вікторович

-

Колибельнік Тетяна Миколаївна

-

Коркішко Михайло Олександрович

-

Бессонова Оксана Іванівна

-

Логвин Віталій Павлович

-

Богаєнко Максим Михайлович

-

Педченко Лариса Миколаївна

-

Скляр Сергій Миколайович

-

Голуб Оксана Вікторівна

-

Заливча Марина Олексіївна

-

Зелінська Тетяна Василівна

-

Казімірова Ольга Леонідівна

-

Коротіна Оксана Вікторівна

-

Котляренко Володимир

начальник фінансового управління
начальник відділу економічного
прогнозування
начальник відділу реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань
начальник земельного відділу
начальник відділу реєстрації місця
проживання громадян
директор Центру надання адміністративних
послуг

Олександрович

-

начальник відділу персоналу та з питань
мобілізаційної роботи і цивільного захисту

Кундій Любов Анатоліївна

-

начальник відділу споживчого ринку та

П’ятниця Яна Олександрівна

-

Ревенчук Світлана Юріївна

підприємництва
начальник загального відділу

Кондра Наталія Антонівна

-

начальник служби у справах дітей
начальник відділу обліку, контролю та
звітності
начальник архівного відділу
начальник відділу муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту
начальник юридичного відділу
начальник відділу у справах спорту, сім"ї та
молоді
начальник відділу реєстрації прав на
нерухоме майно
прес-секретар

Омельченко Роман Миколайович

-

директор телестудії «Миргород»

Сухомлин Ігор Олександрович

-

редактор газети «Миргород - наш дім»

Тарапата Наталія Олександрівна

-

Усатова Євгенія Петрівна

-

Усик Тетяна Дмитрівна

-

Федрунов Олександр Миколайович

-

Фісик Володимир Миколайович

-

Яковенко Світлана Михайлівна

Секретар міської ради

Н.О. Гирка

