
                       

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
20.03.2020                                                                                                    № 67 
 
Про робочу групу з підготовки проєктної заявки на участь в II етапі 
конкурсного відбору проєкту „Просування сталих енергетичних рішень в 
громадах (приклади з практики)“  
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, з метою забезпечення якісної підготовки і вчасного подання проєктної 
заявки на другий етап конкурсного відбору „Просування сталих енергетичних 
рішень в громадах (приклад з практики)“, організатором якого виступає 
громадська організація „Екоклуб“ за підтримки Посольства Королівства 
Норвегії в Україні: 

1. Сформувати  робочу  групи   з підготовки проєктної заявки на участь в 
II етапі конкурсного відбору проєкту „Просування сталих енергетичних рішень 
в громадах (приклади з практики)“ (далі – Робоча група) у складі, що додається. 

2. Відповідальність за організацію роботи Робочої групи покласти на 
відділ управління комунальною власністю виконкому міської ради                   
(Кошова Є.О.). 

3. Робочій   групі  сформувати  відповідний  пакет  документів для участі 
в II етапі конкурсного відбору проєкту „Просування сталих енергетичних 
рішень в громадах (приклади з практики)“ та подати у визначені терміни. 

4. 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 
20.03.2020 № 67  

 
СКЛАД 

робочої групи з підготовки проєктної заявки на участь в II етапі конкурсного 
відбору проєкту „Просування сталих енергетичних рішень в громадах 

(приклади з практики)“ 
 

Варава - заступник міського голови з питань діяльності 
Максим Володимирович  виконкому міської ради, керівник Робочої групи 

 
Биков  - головний спеціаліст відділу управління  
Руслан Васильович  комунальною власністю виконкому міської ради, 

заступник керівника Робочої групи 
 
Члени Робочої групи: 

 
Крагель - начальник відділу муніципальних ініціатив та 
Євгеній Михайлович  інвестицій управління економіки виконкому 
  міської ради 
   
Кошова  
Євгенія Олегівна 

- начальник відділу управління комунальною 
власністю виконкому міської ради 

   
Стадник  
Євгеній Васильович 

- начальник відділу із земельних та екологічних 
питань виконкому міської ради 

   
Скочко  
Віталій Іванович 

- директор КП „Каштан“  
 
 

Шаповал  
Дмитро Григорович 
 

- директор ТОВ „Агровіка“ (за згодою) 
 

Коваль  
Віктор Іванович 

- голова відокремленого підрозділу міжнародної 
громадської організації „МІЖНАРОДНА 
АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
ДОВКІЛЛЯ“ в Полтавській області (за згодою) 
 

 
 
Керуючий справами 
виконкому міської ради             Л.В.Кочур 


