
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                             
06.05.2020                       № 87  
 

Про постійно діючу комісію з питань 
поводження з безхазяйними відходами  
на території Пирятинської міської ОТГ  
 
 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, статті 12, 21 Закону України „Про відходи“, постанови Кабінету 
Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1217 „Про затвердження Порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів“ з метою забезпечення належного 
контролю за вивезенням несанкціонованих сміттєзвалищ, ведення їх обліку, 
додержання умов поводження з ними, запобігання негативного впливу відходів 
на навколишнє природнє середовище та здоров’я людей: 

1. Утворити при виконкомі Пирятинської міської ради постійно діючу 
комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території 
Пирятинської міської ОТГ (далі – Комісія) у складі, що додається.  

2.  Комісії організувати роботу з виявлення та обліку безхазяйних відходів 
на території Пирятинської міської ОТГ, встановлення їх власників та вживання 
заходів щодо їх ліквідації. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 
від 22.01.2014 № 8 „Про постійно діючу комісію з питань поводження з 
безхазяйними відходами, їх обліку та контролю за вивезенням“. 

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 
06.05.2020  № 87 

 
Склад 

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на 
території Пирятинської міської ОТГ 

 
Варава  
Максим Володимирович  

- заступник міського голови з питань 
діяльності виконкому міської ради, голова 
Комісії 
 

Ящик  
Ірина Анатоліївна 

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

 
Члени Комісії: 

 
Бабак  
Руслан Миколайович 

- староста сіл Верхоярівка, Калинів Міст, 
Замостище 

   
Криницький 
Олександр Васильович 

- тимчасово виконувач обов’язки директора 
КП „Каштан“ 

   
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 

   
Тарасовський  
Іван Миколайович 

- староста сіл Олександрівка, Могилівщина, 
Рівне 

   
Шаповал  
Дмитро Григорович  

- депутат Пирятинської міської ради 

   
Шніт 
Юрій Георгійович 

- начальник Пирятинського районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Полтавській 
області (за згодою) 

          
Секретар міської ради               Т.Г.Чайка 


