
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 19 грудня 2018  року        № 69-р 
 

Про створення робочої групи з  

реалізації проекту "Впровадження  

сучасних технологій муніципального 

менеджменту у м. Миргород 

Полтавської області" 

 
 
 

Відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення 39 сесії міської ради 7 скликання від 31 серпня 2018 року № 193 «Про 

участь у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської області», 

на виконання заходів Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року, з 

метою належної організації впровадження заходів проекту «Впровадження сучасних 

технологій муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області», що став 

переможцем обласного конкурсу: 
 

1. Створити робочу групу з реалізації проекту «Впровадження сучасних технологій 

муніципального менеджменту у м.Миргород Полтавської області» та затвердити її 

персональний склад (додається). 

 

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

Баришпольця Б.В  

 

 

 
Міський голова      С.П. Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток  

до розпорядження міського голови   

від 19 грудня 2018 року № 69-р 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Робочої групи з реалізації проекту «Впровадження сучасних технологій муніципального 

менеджменту у м.Миргород Полтавської області» 
 

ПІП Функції щодо реалізації проекту 

в робочій групі 

Посада 

Баришполець Борис 

Володимирович 

Голова робочої групи, 

відповідальна особа за реалізацію 

проекту, загальну координацію 

проекту 

заступник міського голови 

Усик Тетяна 

Дмитрівна 

Заступник голови робочої групи, 

відповідальна особа за звітування 

перед обласною радою, контроль 

за досягненням запланованих 

результатів проекту  

начальник відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменджменту 

Миргородської міської ради 

Саєнко Анна 

Олексіївна 

Секретар робочої групи, 

відповідальна за організацію 

засідань робочої групи та ведення 

протоколів засідання 

головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, 

інвестицій та 

енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

Бессонова Оксана 

Іванівна 

Член робочої групи,  

відповідальна особа за визначення 

найкращих місць за напрямком 

проекту "Панорамні фото" 

 

заступник начальника 

Управління архітектури та 

державного архітектурно-

будівельного контролю 

Миргородської міської ради 

Гавриш Світлана 

Анатоліївна 

Член робочої групи,  

відповідальна особа за співпрацю 

з підприємствами та 

підприємцями міста за напрямком   

проекту "Панорамні фото" 

начальник відділу 

споживчого ринку  та 

підприємництва 

Миргородської міської ради 

Голуб Оксана 

Вікторівна 

Член робочої групи,  

відповідальна особа за співпрацю 

з представниками туристичної 

сфери міста за напрямком проекту 

"Панорамні фото", контроль за 

підвищенням туристичної 

привабливості та іміджу міста 

начальник відділу 

економічного 

прогнозування та туризму 

Миргородської міської ради 

Колибельнік Тетяна 

Миколаївна 

Член робочої групи,  

відповідальна особа за реалізацію 

та фінансування напрямку 

проекту «Електронні щоденники». 

Визначення навчальних закладів 

для впровадження проекту,  

закупівля програмного 

забезпечення та технічних засобів 

для педагогів; 

організація навчання працівників 

начальник відділу освіти 

Миргородської міської ради 



шкіл, батьків та учнів; 

забезпечення інтернетом у 

школах; планування абонплати за 

користування програмним 

забезпеченням; співпраця з 

Міністерством освіти та науки 

щодо відміни ручного ведення 

ділової документації; контроль 

досягнення результатів. 

Кондра Наталія 

Антонівна 

Член робочої групи, відповідальна 

особа за інформування громади 

щодо впровадження проекту 

підбирач довідкового та 

інформаційного матеріалу 

прес-секретар  

Миргородської міської ради 

 

Нестефоренко Роман 

Юрійович 

Член робочої групи, координатор 

напрямків проекту "Панорамні 

фото" та "Камери відеонагляду", 

відповідальна особа за підбір 

відповідного обладнання; за 

встановлення відеокамер та їх 

підключення до існуючої системи 

"Безпечне місто. 

начальник відділу ведення 

Державного реєстру 

виборців 

Миргородської міської ради 

Омельченко Роман 

Миколайович 

 

Член робочої групи, відповідальна 

особа за інформування про 

впровадження проекту  на 

місцевому радіо та телебаченні 

директор міської телестудії 

"Миргород" 

Скляр Сергій 

Миколайович 

Член робочої групи, відповідальна 

особа за фінансування проекту з 

міського та обласного бюджетів  

начальник фінансового 

управління Миргородської 

міської ради 

Тарапата Наталія 

Олександрівна 

Член робочої групи, 

відповідальна особа за 

фінансуванням напрямків проекту 

"Панорамні фото" та "Камери 

відеонагляду", та оприбуткування 

придбаного обладнання.  

начальник відділу обліку, 

контролю та звітності 

Миргородської міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                    Н.О. Гирка 

 


