
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
вул. Жовтнева, 36, м, Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, e-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО голови
від _  № S 3 - 4

[про внесення ЗМІН ДО~І
розпорядження міського голови 
від 14.03.2016 № 21-р «Про 
створення робочої групи щодо 
реалізації у м. Полтава проекту 
«Інтегрований розвиток міст в 
Україні»

Для успішного розвитку міста, реалізації стратегічних завдань, 
удосконалення інфраструктури економічного розвитку, сприяння ефективного 
розвитку і використання потенціалу м.Полтава, з метою застосування підходів 
інтегрованого розвитку міст у відповідності до європейських принципів та 
цінностей, викладених у Європейській хартії сталого розвитку міст 
(Лейпцизька хартія), реалізації проекту німецького товариства міжнародного 
співробітництва (GIZ) «Інтегрований розвиток міст в Україні», враховуючи 
зміни, що відбулися в складі робочої групи щодо реалізації у м. Полтава 
проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та керуючись п.20 ст.42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.03.2016 № 21-р 
«Про створення робочої групи щодо реалізації у м. Полтава проекту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні», а саме затвердити персональний склад 
робочої групи в новій редакції (згідно з додатком).

2. Додаток до розпорядження міського голови від 14,03.2016 № 21-р 
«Про створення робочої групи щодо реалізації у м. Полтава проекту 
«Інтегрований розвиток міст в Україні» визнати таким, що втратив чинність.

Міський голова
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
міського голови//ж м ,№ »з - ̂ і

Склад
робочої групи щодо реалізації у м. Полтава проекту «Інтегрований

розвиток міст в Україні»

Левченко
Юрій Анатолійович

Директор комунальної організації «Інститут 
розвитку міста» Полтавської міської ради, 
голова, уповноважена особа для 
співробітництва з в К

Деркач
Оксана Антонівна

секретар міської ради

Шевченко
Михайло Володимирович

перший заступник міського голови

Борисенко 
Ольга Петрівна

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів

Чепурко
Олексій Григорович

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів

Тарашевська 
Світлана Казимирівна

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів

Нікіпелов 
Віталій Юрійович

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів

Сук
Наталія Олександрівна

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, керуючий справами 
виконавчого комітету Полтавської міської 
ради

Вадімов
Вадім Митрофанович

Начальник відділу комунальної організації 
«Інститут розвитку міста» Полтавської міської 
ради

Верига
Ігор Орестович

Начальник управління звернень громадян, 
організаційної роботи та загальних питань, 
заступник голови

Трегубов
Юрій Олександрович

Начальник Полтавського міського управління 
земельних ресурсів та земельного кадастру

Кречко
Лариса Миколаївна

Начальник управління культури

Котов
Сергій Олександрович

Начальник управління охорони здоров'я ,

Чумак
Тетяна Миколаївна

Начальник бюджетно-фінансового управління



Шевельов
Микола Анатолійович

Начальник управління з питань 
містобудування та архітектури, головний 
архітектор міста

Дорохова
Наталія ГригорІвна

Начальник управління освіти

Ромас
Олена Миколаївна

Начальник управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту

Редько
Руслам Володимирович

Начальник інспекції по контролю за 
благоустроєм, екологічним та санітарним 
станом міста

Шабатько
Олексій Олексійович

Начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» управління 
адміністративних послуг

Андросов
Олександр Вікторович

Начальник відділу з питань транспортних 
перевезень та зв'язку

Сінельнік
Сергій Володимирович

Начальник управління житлово-комунального 
господарства

Маляренко 
Інна Вікторівна

Начальник управління майном комунальної 
власності міста

Волік
Володимир Петрович

Начальник управління економічних питань

Бойко
Юрій Олександрович

депутат міської ради (за згодою)

Гаєвий
Тимофій Вікторович

депутат міської ради (за згодою)

Ямщиков 
Вадим Вікторович

депутат міської ради (за згодою)

Козиренко 
Дмитро Сергійович

голова ради "координаторів громадської 
організації «СІТІ ЛАБ» (за згодою)

Верьовкін
Дмитро Миколайович

член громадської організації «СІТІ ЛАБ» 
(за згодою)

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
керуючий справами виконавчого 
комітету Полтавської міської ради

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
36000, м. Полтава, вул. Жовтнева. 36, тел. (0532) 56-29-47 
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Додаток до розпорядження міського голови
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Міждисциплінарна робоча група 

Цільова робоча група  
(Керівник: М.Ельгер, Ю. Левченко, І. Брижань ) 

Економіка& Ринок праці & Демографія 
&Прилеглі регіони 

Мобільність & Транспорт &Екологія 

Житло &Земля &Публічні простори 
&Вигляд міста 

Медицина & Охорона здоров”я 

Культура&Дозвілля & Спорт&Туризм 

Освіта & Наука 
   

Робочі групи 
(постійні)  

Управління звернень, орг роботи та заг. Питань 

Управління з економічних питань 
 

Управління соц. Розвитку 
  

Управління Полтавського міьсквиконкому 

Управління охорони здоров'я  

Відділ з питань транспортних перевезень,  

Управління освіти 

 

Управління адміністративних послуг 
  

Управління ЖКГ  

Управління з питань містобудування та 
архітектури 

Інспекція по контр. за  благоустроєм, екол. та сан 
станом 

Управління майном ком. власності 

Управління культури 

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 

Управління капітального будівництва 

Полт. міське управління зем. ресурсів 


