
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 24 січня 2020 року               № 8-в 

 

Про Конкурсну комісію з питань 

реалізації програми "Місто 

активних громадян"  

 

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

Україні», з метою реалізації Програми "Місто активних громадян" у 2020 році, 

затвердженої рішенням II засідання тридцять третьої сесії міської ради сьомого скликання 

від 28 грудня 2017 року № 293: 

 

1. Створити Конкурсну комісію з питань реалізації Програми "Місто активних 

громадян" на 2020 рік у складі згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Швайку С.О. 

 

 

 

 

 Міський голова                                    Сергій Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до розпорядження міського голови   

від 24 січня 2020 року № 8-в 

 

СКЛАД 

Конкурсної комісії з питань реалізації  

Програми "Місто активних громадян" на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

ПІП Посада 

1.  Швайка Сергій Олексійович перший заступник міського голови, голова 

конкурсної комісії 

2.  Михайленко Сергій Юрійович заступник міського голови, заступник голови 

конкурсної комісії 

3.  Усик Тетяна Дмитрівна начальник відділу муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту, секретар 

конкурсної комісії 

4.  Артикульна Любов 

Станіславівна 

начальник організаційного відділу 

5.  Бакало Сергій Сергійович представник ГО ВП "Всеукраїнська спілка учасників 

АТО, бойових дій та миротворчих місій" (за згодою) 

6.  Бессонова Оксана Іванівна заступник начальника управління архітектури та 

державного архітектурно-будівельного контролю 

7.  Білоконь Олександр 

Валерійович 

депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань регламенту, депутатської етики, забезпечення 

діяльності депутатів (за згодою) 

8.  Богаєнко Максим Михайлович начальник відділу капітального будівництва 

9.  Бойко Дарія Олександрівна голова молодіжного парламенту (за згодою) 

10.  Булойчик Олена Михайлівна депутат міської ради, заступник голови постійної 

комісії з питань промисловості, приватизації та 

земельних ресурсів (за згодою) 

11.  Гаряжа Олександр 

Олександрович 

представник  МММГО "За нами майбутнє" (за 

згодою) 

12.  Гирка Наталія Олексіївна секретар міської ради 

13.  Голуб Оксана Вікторівна начальник відділу економічного прогнозування та 

туризму 

14.  Гошко Марина Вікторівна член ГО "Подих добра" (за згодою) 

15.  Гречко Олена Володимирівна начальник відділу обліку, контролю та звітності  

16.  Гуржій Олександр Васильович заступник міського голови 



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

18.  Залєський Олександр 

Васильович 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, голова ради мікрорайону "Спортивний"  

19.  Золотарьова Леся Анатоліївна представник Спілки сприяння розвитку 

підприємництва (за згодою) 

20.  Ільяшенко Людмила 

Михайлівна 

начальник управління соціального захисту населення 

21.  Казімірова Ольга Леонідівна депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства, будівництва, 

торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, 

екологічної політики (за згодою) 

22.  Кириченко Анастасія  

Олександрівна 

голова ГО "Золотий фонд Імаго" (за згодою) 

23.  Ковальська Інна Анатоліївна представник ГО "Зміни можливі" (за згодою) 

24.  Козлова Вікторія Олегівна начальник відділу молоді та спорту 

25.  Колибельнік Тетяна 

Миколаївна 

начальник відділу освіти 

26.  Корнієнко Іван Олегович член ГО "Шкільний меридіан Миргородської ЗОШ І-

ІІІ ст. №3" (за згодою) 

27.  Коровіна Оксана Андріївна  заступник голови ради мікрорайону "Центральний" 

(за згодою) 

28.  Лавицький Михайло Петрович депутат міської ради, голова постійної комісії з 

питань бюджету, інвестицій та підприємництва (за 

згодою) 

29.  Логвин Віталій Павлович начальник відділу інформаційного забезпечення 

30.  Логвин Ніна Василівна секретар ради мікрорайону "Личанка" (за згодою) 

31.  Марченко Олександр 

Олексійович 

голова ради мікрорайону "Промисловий" (за згодою) 

32.  Нікітченко Антоніна Борисівна керуючий справами виконавчого комітету 

33.  Педченко Лариса Миколаївна начальник відділу культури 

34.  Позичайло Валентина 

Володимирівна 

секретар ради мікрорайону "Почапці" (за згодою)  

35.  Перепелиця Євген Іванович представник ради мікрорайону "Мінзаводський" (за 

згодою) 

36.  Сидоренко Валентина 

Миколаївна 

голова ГО "Діємо разом" (за згодою) 

37.  Скляр Сергій Миколайович начальник фінансового управління 

38.  Ставицький Олексій Петрович голова ради мікрорайону "Лісок" (за згодою) 

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

потребами "Відкрити серце" (за згодою) 



40.  Федрунов Олександр 

Миколайович 

начальник юридичного відділу 

41.  Харіна Вікторія Анатоліївна представник ГО "Яворина" (за згодою) 

42.  Шаніна Аліна Артурівна депутат міської ради, секретар комісії з питань 

соціальної політики, охорони праці, забезпечення 

правопорядку та демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства (за згодою) 

43.  Яковлєв Сергій Іванович депутат міської ради, член постійної комісії з питань 

освіти, культури, духовності, молоді та спорту (за 

згодою) 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету         Антоніна Нікітченко 


