
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17.03.2021                                         м. Полтава                                             № 59 

 ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕ 
Про створення робочої групи 

щодо вивчення екологічної ситуації  

на Полтавському міському звалищі  

твердих побутових відходів 

 

Керуючись пунктом 18 частини шостої, частиною сьомою статті 55, 

частиною восьмою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи лист голови депутатської групи «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ «ПОЛТАВА» О. Панкратьєва від 07.03.2021,                   

з метою вивчення екологічної ситуації на Полтавському міському звалищі 

твердих побутових відходів, яке розташоване за межами населених пунктів на 

території Ковалівської сільської ради Полтавського району: 
 

1. Створити робочу групу у складі: 

 

Панкратьєв 

Олег Анатолійович 

- депутат обласної ради, секретар постійної 

комісії обласної ради з питань молодіжної 

політики, спорту та туризму, голова робочої 

групи 
  

Члени робочої групи: 

 

 

Чепурко 

Олексій Григорович 

 

- заступник голови обласної ради 

Босенко 

Лариса Василівна 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету та 

управління майном (за згодою) 

 

Копотун 

Костянтин Іванович 

- депутат обласної ради, секретар постійної 

комісії обласної ради з питань житлово-

комунального господарства, 

енергозбереження, будівництва, транспорту 

та зв’язку (за згодою) 

 

Корф 

Євген Анатолійович 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування (за 

згодою) 
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Мінязев 

Вячеслав Данилович 

- депутат обласної ради, заступник голови 

постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 

 

Савченко 

Сергій Петрович 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань паливно-

енергетичного комплексу та використання 

надр (за згодою) 

 

Стеценко 

Вячеслав Васильович 

- депутат обласної ради, член постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету та 

управління майном (за згодою) 

 

Хардін 

Олег Олександрович 

- депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій (за 

згодою) 

 

Перепелиця 

Олег Володимирович 

- позаштатний радник голови обласної ради з 

питань екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 

 

Рева 

Едуард Васильович 

- начальник Управління житлово-

комунального господарства Полтавської 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

Савченко 

Михайло Петрович 

- начальник відділу нормування дозвільної 

діяльності, біоресурсів та заповідної справи 

управління дозвільної діяльності та 

організаційної роботи Департаменту екології 

та природних ресурсів Полтавської обласної 

державної адміністрації (за згодою). 
 

2. Організацію діяльності робочої групи покласти на голову робочої 

групи О. Панкратьєва. 

3. Робочій групі про підсумки роботи інформувати голову Полтавської 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА          О. БІЛЕНЬКИЙ 


