
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 03.06.2021 № 106 

с. Руська Поляна 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого  

комітету від 13.08.2019 № 125 «Про утворення  

постійно діючої комісії з питань поводження з  

безхазяйними відходами на території  

Руськополянської сільської ради» 

 
          Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

відходи», відповідно до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. 

№1217,  Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р. 

№2034 та з метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення 

контролю за екологічним станом місць утворення та видалення відходів, 

оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини,  

виконавчий комітет 

 
ВИРІШИВ: 
   1. Внести зміни в додаток 1 рішення виконавчого комітету від 

13.08.2019 № 125 «Про утворення постійно діючої комісії з питань 

поводження з безхазяйними відходами на території Руськополянської 

сільської ради» та викласти його в новій редакції (додається). 

 2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Пашкевич Ю. А. 
 

           Сільський голова                                                Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

                                                                       Додаток 1 

                                                                                             до рішення виконкому  

 № 106 від 03.06.2021 р. 

 

 

Склад 

 постійно діючої комісії 

 з питань поводження з безхазяйними відходами 

на  території Руськополянської сільської ради 

  

Голова комісії – Пашкевич Ю. А., заступник сільського голови.  

Секретар комісії – Болотюк В.Г., начальник відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства. 

Члени комісії: 

- Тертична Т. М., спеціаліст І-ї категорії відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства; 

- Стрілець Л. І., спеціаліст ІІ-ї категорії відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства; 

- Чередніченко В. В., начальник юридичного відділу; 

- Тимарський О. С., начальник КП «Геронимівка»; 

- Попович Л. І., начальник КГ «Поляна»;  

- Харченко С. В., голова постійної комісії з питань комунальної 

власності, житлово-комунального та дорожнього господарства, 

інфраструктури,  надзвичайних ситуацій,  енергозбереження та 

енергоефективності; 

- Шпак Ю. В., начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності, головний бухгалтер. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                       Надія ШПАК 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


