
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.06.2017 № 62 

 

 

Про робочу групу по забезпеченню  

пожежної безпеки на території   

міського сміттєзвалища 

 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 19 Кодексу цивільного захисту України,  на виконання рішення 

виконкому міської ради від 15.06.2017 № 134 „Про забезпечення пожежної 

безпеки на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

впродовж квітня – червня 2017 року“: 
 1. Утворити робочу групу по забезпеченню пожежної безпеки на 

території міського сміттєзвалища у складі, що додається. 

 2. Робочій групі підготувати план організаційних заходів  та розробити 

схему взаємодії між КП „Каштан“ (Скочко В.І.) та Пирятинським районним 

сектором Головного управління державної служби Управління з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області (Клименко Ю.В.) щодо запобігання 

виникненню пожеж на міському сміттєзвалищі до 03.07.2017. 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 

 

 

 

  

Міський голова                                                      О.РЯБОКОНЬ 

 

         

 

 

 

  

 

   

 

 



                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО  
  

  Розпорядження  

                                                                                           міського   голови                                                                              

       від 26.06.2017  № 62 

   

 

 

СКЛАД 

робочої групи по забезпеченню пожежної безпеки на  

території міського сміттєзвалища 

 

Варава  

Максим Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

робочої групи 

   

Педяш 

Роман Олегович    

- виконуючий обов’язки головного 

спеціаліста  з питань цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи виконкому міської 

ради, секретар робочої групи 

   

Члени робочої групи: 

 

Бугайов  

Віктор Миколайович     

- член виконавчого комітету міської ради 

   

Войпанюк  

Василь Кирилович 

- голова постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи, 

депутат міської ради 

   

Дубров 

Микола Якович 

- начальник комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“ 

   

Кеда 

Світлана Юріївна 

- начальник фінансового управління міської 

ради 

   

Клименко   

Юрій Володимирович 

- начальник Пирятинського районного 

сектору Головного управління державної 

служби Управління з надзвичайних ситуацій 

у Полтавській області, депутат міської ради 

   

Новіков  

Олександр Олександрович   

- начальник відділу муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту 

виконкому міської ради 



   

Скочко  

Віталій Іванович 

- директор комунального підприємства 

„Каштан“ 

   

Хоменко  

Олексій Віталійович   

- депутат  міської ради 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  міської ради      Л.В.Кочур  


