
 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 07.04.2021                                         м. Полтава                                             № 77 

                    м. Полтава                              № 57 

Про внесення змін до складу робочої 

групи з супроводу конкурсу 

екологічних громадських ініціатив 

Полтавської області 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни Полтавської обласної 

ради: 

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної ради від 15.03.2021 

№ 57 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 

07.04.2020 № 72 "Про створення робочої групи з супроводу конкурсу 

екологічних громадських ініціатив Полтавської області"», затвердивши новий 

склад робочої групи: 
 

Голова робочої групи: 

БІЛЕНЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

голова обласної ради 

  

Заступник голови 

робочої групи 

 

РУРОЄВА 

Лілія Олександрівна 

заступник голови обласної ради 

  

Секретар робочої групи:  

ДРОБОТЕНКО 

Олеся Олександрівна 

 

заступник начальника відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

Члени робочої групи: 

АРАНЧІЙ 

Яніна Сергіївна 

секретар постійної комісії обласної ради з 

питань екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 
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КОВАЛЕНКО 

Геннадій Борисович 

член постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 

 

СТЬОПІНА 

Олена Григорівна 

головний спеціаліст відділу фінансово-

економічної роботи, юридичного та кадрового 

забезпечення Департаменту екології та 

природних ресурсів Полтавської обласної 

державної адміністрації (за згодою) 

 

ЛЕМЕШКО 

Олександр Миколайович 

перший заступник голови обласної ради 

 

 

ПАНТЮХ 

Валерія Юріївна 

член постійної комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 

 

СТРОНСЬКА  

Тетяна Вікторівна 

уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції ‒ консультант відділу 

юридичного забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради  
 

 

2. Пункт 1 розпорядження голови обласної ради від 15.03.2021 № 57 «Про 

внесення змін до розпорядження голови обласної ради від 07.04.2020 № 72 

"Про створення робочої групи з супроводу конкурсу екологічних громадських 

ініціатив Полтавської області"» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Організацію виконання цього розпорядження покласти на відділ 

інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату 

обласної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

ГОЛОВА                О. БІЛЕНЬКИЙ 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 


