
Виконавчий комітет 

Миргородської міської ради 

Полтавської області 

 

 

                            Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від  24 січня 2018  року                                                                      № _19_    

 

  

       Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Миргородської 

міської ради від  09.12.2015 року № 140 

«Про спостережну комісію». 

 

 

 

    Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. № 1042 "Про внесення 

змін до Положення про спостережні комісії", виконавчий комітет міської ради  

 

в и р і ш и в : 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради  від   

09.12.2015 року № 140 «Про спостережну комісію» і викласти додаток 1 «Склад  

спостережної комісії» у новій редакції (додається). 

 

2. Рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 14.03.2017 року  

№ 210 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миргородської міської  

ради від 09.12.2015 року № 140 «Про спостережну комісії»  вважати таким, що  

втратило чинність. 

 

3. Дане рішення опублікувати на сайті Миргородської міської ради. 

 

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

Баришпольця Б.В. – голову спостережної комісії.  

 

 

 

 

 

       Міський голова                                                     С. П. Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



        Додаток 

       до рішення виконавчого  

            комітету Миргородської міської   

            ради від « 24 » січня2018 року № 19 

 

 

 

                                    СКЛАД  СПОСТЕРЕЖНОЇ  КОМІСІЇ  

 
Баришполець Борис Володимирович 

 

заступник міського голови, голова комісії 

 
Тимкова Валентина Володимирівна заступник начальника управління соціального 

захисту населення, заступник голови комісії 

Дубовець Катерина Олексіївна 

 

головний спеціаліст з юридичних питань та 

кадрової роботи управління соціального 

захисту населення, секретар комісії 

Кір'ян Володимир Вікторович директор центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

Курдюмова Людмила Борисівна директор   територіального центру 

соціального обслуговування  ( надання 

соціальних послуг ) Миргородської міської 

ради   

Соломаха Ірина Іванівна 

 

директор Миргородської міськрайонної філії 

Полтавського обласного центру зайнятості (за 

згодою). 

Корольова Антоніна Іванівна 

 

секретар ради мікрорайону "Центральний" 

 
Вертелецький Василь Юхимович 

 

голова ради Миргородської міської організації 

ветеранів України, соціальний працівник 

відділення організації і надання грошової  і 

натуральної допомоги територіального центру 

по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких 

непрацездатних громадян міста 
Шиян Валентина Павлівна заступник голови Громадської ради при 

Миргородській міській раді, секретар ради 

мікрорайону "Спортивний" 

Маловічко Василь Олексійович 

 
отаман міського осередку Міжнародної 

громадської організації « Козацтво 

Запорозьке» (за згодою) 

Коркішко Ніна Михайлівна голова громадського об"єднання соціального 

захисту Миргородського міського товариства 

"Милосердя і здоров"я" (за згодою) 

Приліпа Василь Миколайович голова ради мікрорайону «Центральний», 

член виконавчого комітету Миргородської 

міської ради  

 

 
Керуюча справами  

виконавчого комітету    А.Б. Нікітченко 


