
 
 
 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
28.11.2019                                                                                             № 232 

 
Про участь у проекті „Просування 
сталих енергетичних рішень в  
громадах (приклади з практики)“ 
 

 
 Відповідно до пунктів 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою якісної та вчасної підготовки 
проєктної заявки і подання її на конкурсний відбір громад для участі в проєкті 
громадської організації „Екоклуб“ за підтримки Міністерства закордонних 
справ Норвегії „Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклади 
з практики)“, який орієнтований на підтримку впровадження заходів з розвитку 
зеленої енергетики в громадах: 

1. Сформувати команду проєкту для участі у першому етапі конкурсного 
відбору (далі - Команда проєкту) та затвердити її склад (додається). 

2. Керівником Команди проєкту визначити головного спеціаліста відділу 
комунальної власності виконкому міської ради Бикова Р.В., координатором 
супроводу проєкту – начальника відділу муніципальних ініціатив та інвестицій 
управління економіки виконкому міської ради Крагля Є.М. 

3. Команді проєкту забезпечити якісну та вчасну підготовку проєктної 
заявки, подання її на конкурс у визначені терміни з досягненням необхідного 
індикатора успішності відповідно до критеріїв оцінки проєкту для проходження 
першого етапу і переходу до наступних кроків. 

4. У разі проходження громади до другого етапу конкурсного відбору до 
складу команди проєкту долучити начальника відділу бухгалтерського обліку 
та звітності виконкому міської ради Цюра І.О. та начальника відділу із 
земельних та екологічних питань виконкому міської ради Стадника Є.В. з 
розподілом обов’язків відповідно до вимог Положення про конкурс. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради  Вараву М.В. 
 
 
 
Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 
 



  

Додаток  
до розпорядження 
міського голови 
28.11.2019  № 232 

 
 

Склад  
команди проєкту „Просування сталих енергетичних рішень в громадах 

(приклади з практики)“ 
 

Биков - головний спеціаліст відділу комунальної  
Руслан Васильович  власності виконкому міської ради, керівник  
  Команди 
 
Крагель 

 
- 

 
начальник відділу муніципальних ініціатив та  

Євгеній Михайлович  інвестицій управління економіки виконкому  
  міської ради, координатор  
   

учасники Команди: 
   

Коваль - голова відокремленого підрозділу міжнародної  
Віктор Іванович  громадської організації „МІЖНАРОДНА 
  АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
  ДОВКІЛЛЯ“ 

   
Шаповал - директор ТОВ „Агровіка“, депутат 
Дмитро Григорович  Пирятинської міської ради сьомого скликання 
   

 
 
 
Керуюча справами 
виконкому міської ради              Л.В.Кочур 


