
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             
15.05.2020                       № 98  
 

Про робочу групу по обстеженню 
санітарно-екологічного стану 
прибережної зони р.Удай   
  
 

Відповідно до статей 30, 33, 42 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні“, Закону України „Про відходи“, Закону України 
„Про благоустрій населених пунктів“, Правил благоустрою та утримання 
території населених пунктів Пирятинської міської ради, затверджених 
рішенням шістдесят четвертої сесії сьомого скликання  Пирятинської міської 
ради від 23.12.2019 № 526 „Про затвердження Правил благоустрою території 
населених пунктів Пирятинської міської ради“,  з метою покращення 
санітарного стану прибережної зони р.Удай та зменшення негативного впливу 
на довкілля: 

1. Утворити робочу групу по обстеженню санітарно-екологічного стану 
прибережної зони р.Удай  (далі – Робоча група) у складі, що додається. 

2. Робочій групі провести обстеження прибережної зони р.Удай з метою 
виявлення стихійних звалищ відходів та вжиття необхідних заходів щодо їх 
ліквідації. 

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 
15.05.2020 № 98 

 
 

Склад 
робочої групи по обстеженню санітарно-екологічного стану  

прибережної зони р.Удай 
 

Варава  
Максим Воловимирович   

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому, голова Робочої групи 

   
Ящик  
Ірина Анатоліївна 
 

- головний спеціаліст відділу із земельних та 
екологічних питань виконкому міської 
ради, секретар Робочої групи 

 
Члени Робочої групи: 

 
Безпала  
Тетяна Миколаївна 

-  молодший науковий співробітник                       
НПП „Пирятинський“  (за згодою) 

   
Драло  
Іван Григорович  

- начальник       Харківецького        природо-
охоронного науково-дослідного відділення 
НПП „Пирятинський“  (за згодою) 

   
Клименко  
Юрій Володимирович 

-  начальник Пирятинського районного 
сектору Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області (за згодою) 

   
Кудрявцева  
Оксана Іванівна  

- інспектор із благоустрою КП „Каштан“ 

   
Приймак 
Андрій Олексійович 

- начальник сектору превенції 
Пирятинського відділення поліції 
Гребінківського відділу поліції ГУНП в 
Полтавській області, старший лейтенант 
поліції (за згодою) 

   
Рвач  
Наталія Олексіївна  

- головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому 
міської ради 
 

   



Стадник 
Євгеній Васильович 

- начальник відділу із земельних та 
екологічних питань виконкому міської ради 

 
 
 

  

Секретар міської ради             Т.Г.Чайка  


