
       

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                             

01.07.2021                       № 165  
 

Про створення робочої групи по питанню управління відходами на території 

Пирятинської, Чорнухинської, Гребінківської та Новооржицької громад 

 

 Відповідно до статтей 33, 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, з метою подальшого співробітництва у питанні  

управління відходами:  

1. Утворити робочу групу по питанню управління відходами на території 

Пирятинської, Чорнухинської, Гребінківської та Новооржицької громад (далі- 

Робоча група), та затвердити її склад (додається). 

2. Робочій групі підготувати пропозиції щодо можливого 

міжмуніципального співробітництва у сфері управління відходами на території 

громад. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                           Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

міського голови 

01.07.2021 № 165  

 

Склад 

робочої групи по питанню управління відходами на території Пирятинської, 

Чорнухинської, Гребінківської та Новооржицької громад 

 

 

Мельниченко  

Михайло Володимирович  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому Пирятинської міської 

ради, голова Робочої групи 

   

Ящик  

Ірина Анатоліївна 

- головний спеціаліст  відділу   із земельних  

та екологічних питань виконкому 

Пирятинської міської ради, секретар 

Робочої групи 

 

члени Робочої групи: 

 

Бунько 

Олексій Миколайович 

- керівник Гребінківського ККП (за згодою) 

   

Буряк 

Раїса Миколаївна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Чорнухинської селищної ради (за згодою) 

   

Зінченко  

Володимир Миколайович 

- перший заступник міського голови 

Гребінківської міської ради (за згодою) 

   

Колісніченко  

Віталій Іванович 

- міський голова Гребінківської міської ради 

(за згодою) 

   

Костюк  

Роман Олександрович 

- директор КП „Лазірки-Добробут“ (за 

згодою) 

   

Котенко  

Олександр Анатолійович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому Пирятинської міської 

ради 

   

Недбайло  

Володимир Петрович 

- заступник селищного голови 

Новооржицької селищної ради (за згодою) 

 

 

 

  



Пенцко 

Олена Миколаївна 

- начальник відділу економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету 

Чорнухинської селищної ради (за згодою) 

   

Приліпко 

Ігор Павлович 

- начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища 

Гребінківської міської ради (за згодою) 

   

Рвач  

Наталія Олексіївна 

- головний спеціаліст сектору житлово-

комунального господарства управління  

інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності 

виконкому Пирятинської міської ради 

   

Соловйов 

Руслан Юрійович 

- начальник юридичного відділу виконкому 

Пирятинської міської ради 

   

Стадник  

Євгеній Васильович 

- начальник відділу із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради 

   

Турчин 

Микола Петрович 

- заступник селищного голови 

Чорнухинської селищної ради (за згодою) 

   

Червяк  

Євгеній Миколайович 

- директор комунального підприємства 

„Чорнухи комунгосп“ (за згодою) 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       Ірина КОЗІН  


