
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

13.05.2019        № 91 

 

Про створення Конкурсної комісії з 

проведення конкурсу екологічних 

громадських ініціатив Полтавської 

області 

 

Керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до обласної програми «Екологічні 

ініціативи Полтавської області на 2019 − 2021 роки», затвердженої рішенням 

двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання Полтавської від 21 грудня 

2018 року № 974, розпоряджень голови обласної ради від 20 березня 2019 року 

№ 45 «Про затвердження Положення про конкурс екологічних громадських 

ініціатив Полтавської області» та від 22 березня 2019 року № 49 «Про оголошення 

конкурсу екологічних громадських ініціатив Полтавської області 2019 року»: 

1. Створити Конкурсну комісію з проведення конкурсу екологічних 

громадських ініціатив Полтавської області (далі – Комісія). 

2. Затвердити склад Комісії: 

 

Голова Комісії: 

БІЛЕНЬКИЙ 

Олександр Юрійович 

голова обласної ради 

 

Секретар Комісії: 

 

ШИЙКА  

Наталія Борисівна 

головний спеціаліст відділу інвестиційної 

діяльності та проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної ради 

 

Члени Комісії: 

ХОЛОД 

Євгеній Миколайович 

 

перший заступник голови обласної ради 

ХАНКО 

Анатолій Миколайович 

 

заступник голови обласної ради (за згодою) 
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ГОРЖІЙ 

Ігор Григорович 

голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології та раціонального 

природокористування (за згодою) 

 

ГАЛИЧ  

Олександр Анатолійович 

кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету економіки та менеджменту 

Полтавської державної аграрної академії (за 

згодою) 

 

ЛЕБІДЬ 

Ірина Володимирівна 

провідний спеціаліст відділу організаційної 

роботи, моніторингу та зв’язків з 

громадськістю управління регулювання 

природоохоронної діяльності Департаменту 

екології та природних ресурсів Полтавської 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

КРАВЕЦЬ 

Валентина Андріївна 

заступник директора – начальник управління 

фінансів виробничої сфери Департаменту 

фінансів Полтавської обласної державної 

адміністрації (за згодою) 

 

КОЗІЙ  

Віталій Вікторович 

начальник відділу з питань земельних 

відносин та надрокористування виконавчого 

апарату обласної ради 

 

БЕРЕЗОВА 

Ірина Леонідівна 

начальник відділу інвестиційної діяльності та 

проектного менеджменту виконавчого апарату 

обласної ради 

 

СТРОНСЬКА  

Тетяна Вікторівна 

консультант відділу юридичного забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

ГОРОДЧАНІНА 

Юлія Валеріївна 

експерт з екології, голова ГО «Нова Полтава»  

(за згодою) 

 

МАКУХА  

Максим Григорович 

експерт з екології, ГО «Еколтава» (за згодою) 

 

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  

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 


