
Склад конкурсної комісії 

щорічного конкурсу найкращого благоустрою Миргородської міської 

територіальної громади  

у номінаціях «Кращий багатоповерховий будинок», «Кращий під'їзд», 

«Кращий балкон», «Кращий двір багатоквартирного будинку», 

«Кращий благоустрій приватної садиби», «Краща вулиця у приватному 

секторі», «Краща клумба», присвяченого Дню міста 
 

Швайка Сергій Олексійович   заступник міського голови, голова конкурсної 

комісії;  

Залєський Олександр Васильович начальник відділу ЖКГ міської ради, заступник 

голови конкурсної комісії; 

Артикульна Любов Станіславівна начальник організаційного відділу міської ради, 

секретар конкурсної комісії. 

Члени конкурсної комісії:  

 

 

Гуржій Олександр Васильович секретар міської ради; 

  

Сєров Віталій Володимирович голова постійної комісії з питань бюджету, 

економіко-інвестиційного планування, 

підприємництва, промисловості та розвитку 

сільських територій, депутат міської ради (за 

згодою); 

 

Онищенко Олександр 

Володимирович 

начальник комунального підприємства 

«Спецкомунтранс»; 

  

Бессонова Оксана Іванівна заступник начальника управління архітектури та 

ДАБК виконавчого комітету Миргородської 

міської ради; 

 

Поцяпун Володимир Михайлович начальник інспекції з благоустрою ВЖКГ міської 

ради; 

 

Марченко Олександр Олексійович  начальник КП «Миргородська управляюча 

компанія» Миргородської міської ради; 

  

Ставицький Олексій Петрович 

 

інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Лукаш Тетяна Станіславівна 

 

 

Устименко Ольга Борисівна 

інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 



Мандрика Тетяна Вячеславівна інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Швайка Катерина Віталіївна інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Півень Тетяна Миколаївна інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Лещенко Любов Миколаївна                 інспектор сектору по роботі з органами   

самоорганізації населення організаційного відділу  

                                                                   Миргородської міської ради; 

 

Проскура Євгенія Ігорівна                     інспектор сектору по роботі з органами  

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Костенко Наталія Миколаївна інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Кичигін Валерій Миколайович  інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Шинкаренко Валентина Миколаївна    інспектор сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 

Маловічко Василь Олексійович            інспектор сектору по роботі з органами 

                                                                  самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради; 

 


