
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 15 грудня 2022 року              № 111-в 

 

Про затвердження складу Робочої групи з 

громадської безпеки та соціальної 

згуртованості Миргородської міської 

територіальної громади   

 

 

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

також базової угоди від 19 червня 1993 року між Урядом України та Програмою розвитку 

Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Угоди про співфінансування між Європейським 

Союзом та програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй від 04 вересня 2007 року, з 

метою об'єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого 

самоврядування для виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем та 

усунення факторів, що негативно впливають на стан безпеки та соціальної згуртованості в 

Миргородській громаді, протидії домашньому насильству, забезпечення жінкам і чоловікам 

рівних прав та можливостей, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських 

ініціатив на території Миргородської громади: 

 

1. Затвердити склад робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості 

Миргородської міської територіальної громади (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Острянина О.І. 

 

 

 

 

 Міський голова                                    Сергій СОЛОМАХА 

 

 

 

 

 

 

 



  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 15.12.2022 року № 111-в 

 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості  

Миргородської міської територіальної громади  

 

 

№ ПІБ Посада 

1.  Логвин Віталій Павлович начальник відділу муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту, голова Робочої 

групи 

2.  Торубара Анна Олексіївна головний спеціаліст відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту, 

секретар Робочої групи 

3.  Гриненко Андрій 

Олексійович 

начальник 5ДПРЧ5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області (за згодою) 

4.  Додух Віталій Олексійович начальник сектору моніторингу Миргородського 

ВП ГУНП в Полтавській області (за згодою) 

5.  Дрімайло Ніна Миколаївна голова Громадської ради (за згодою) 

6.  Дудник Вікторія Василівна начальник сектору по роботі з органами 

самоорганізації населення організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

7.  Козлова Вікторія Олегівна депутат міської ради, голова МММГО "За нами 

майбутнє" (за згодою) 

8.  Ковальська Інна 

Анатоліївна 

голова ГО "Зміни можливі" (за згодою) 

9.  Кондра Наталія Антонівна головний спеціаліст організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

10.  Красько Тетяна Миколаївна голова ГО "Студія громадських жіночих ініціатив" 

(за згодою) 

11.  Курдюмова Людмила 

Борисівна 

директорка Територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Миргородської міської ради 

12.  Луцов'ят Ірина Ашотівна представниця ГО "Захист тварин" (за згодою) 

13.  Максимова Вікторія 

Вікторівна 

директорка Центру соціальних служб 

14.  Ошека Євгеній Павлович представник ГО "Миргородський рибальський 

клуб" (за згодою) 

15.  Сіваченко Валентина 

Михайлівна 

директорка Центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю 

16.  Солоха Сергій Леонідович представник Миргородської міської організації 

ветеранів Афганістану (за згодою) 



17.  Таран Ірина Миколаївна голова ГО "Об'єднання батьків дітей з особливими 

потребами "Відкрити серце" (за згодою) 

18.  Ткаченко Світлана 

Миколаївна 

голова правління ОСББ "Мирний 22" (за згодою) 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету         Антоніна НІКІТЧЕНКО 


