
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

22.10.2021 № 243 

 

Про утворення робочої групи з оновлення Плану дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату Пирятинської міської територіальної громади до 2030 року 

 

Відповідно до статей 27, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, з метою оновлення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку 

Пирятинської міської територіальної громади до 2030 року: 

1. Утворити робочу групу з оновлення Плану дій сталого енергетичного 

розвитку та клімату Пирятинської міської територіальної громади до 2030 року 

(далі – Робоча група) та затвердити її склад (додається). 

2. Робочій групі: 

2.1. скоординувати роботу з підготовки необхідних аналітичних 

матеріалів та на їх основі підготувати проект оновленого Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської територіальної 

громади до 2030 року для подальшого затвердження на сесії міської ради; 

2.2. у разі потреби залучити до оновлення Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату Пирятинської міської територіальної 

громади до 2030 року консультантів та експертів за умови укладених 

відповідних договірних зобов’язань. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження 

міського голови 

22.10.2021 № 243 

 

 

Робоча група 

з оновлення Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату 

Пирятинської міської територіальної громади до 2030 року 

 

Котенко 

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова робочої групи; 

   

Барабаш 

Юрій Миколайович 

- 

 

директор ДП „Пирятинтеплопостачання“ 

(за згодою); 

   

Бровар 

Генадій Дмитрович 

- директор комунального підприємства 

„Каштан“; 

   

Вусик 

Олена Вікторівна 

 

- голова громадської організації „Центр 

міжнародного співробітництва і 

впровадження проектів“ (за згодою); 

   

Зергані 

Марина Ігорівна 

- начальник відділу містобудування та 

архітектури міської ради; 

   

Кошова 

Євгенія Олегівна 

- начальник відділу управління комунальною 

власністю управління інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності виконкому міської 

ради; 

   

Курочка 

Олександр Степанович 

- начальник комунального підприємства 

„Пирятинський міський водоканал“; 

   

Манько 

Сергій Леонідович 

- начальник Пирятинських госпрозрахункових 

очисних споруд; 

   

Міхєєв Дмитро Сергійович - начальник управління інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та 

комунальної власності виконкому міської 

ради; 

   



Рвач 

Наталія Олексіївна 

- головний спеціаліст сектору житлово-

комунального господарства управління 

інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

виконкому міської ради; 

Троян 

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю управління 

інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

виконкому міської ради; 

   

Ящик 

Ірина Анатоліївна 

- головний спеціаліст відділу із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами Ірина КОЗІН 


