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РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО голови
//, JU)/cP №

Про затвердження складу 
комісії з розміщення тимчасових 
споруд для здійснення 
підприємницької діяльності 
на території м. Полтава

З метою оновлення складу комісії з розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності на території м.Полтава, керуючись 
Положенням про розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території м.Полтава, затвердженим рішенням 
двадцять другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18 травня 
2012 року, ст.42, ч.4 п.20 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:

1. Затвердити склад комісії з розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності на території м.Полтава (згідно з 
додатком).

2. Розпорядження міського голови від 28.03.2016 №32-р «Про 
затвердження складу комісії з розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності на території м.Полтава» вважати таким, що 
втратило чинність.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження 
міського голови

Склад комісії з розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності на території м.Полтава

- заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів (економічні та соціальні 
питання), голова комісії;

Ямщиков Вадим - депутат Полтавської міської ради, заступник
Вікторович голови комісії;

Чеверда Світлана 
Іванівна

Члени комісії:

Волков Едуард 
Костянтинович

Корчака Володимир 
Михайлович

Кречко Лариса 
Миколаївна

Регеда Олена 
Володимирівна

- головний спеціаліст відділу ландшафтної 
архітектури та благоустрою управління з 
питань містобудування та архітектури, 
секретар комісії;

- депутат Полтавської міської ради (за згодою);

- депутат Полтавської міської ради, голова 
постійної комісії з питань економічної політики, 
комунальної власності, бюджету, фінансів (за 
згодою);

- начальник управління культури виконавчого 
комітету Полтавської міської ради;

- начальник управління адміністративних 
послуг Полтавської міської ради;

Редько Руслан 
Володимирович

- в.о. начальника інспекції по контролю за 
благоустроєм, екологічним та санітарним 
станом міста;



Сенчакович Дмитро 
Ігорович

Синяк Юрій 
Олександрович

Трегубов Юрій 
Олександрович

Шевельов Микола 
Анатолійович

- депутат Полтавської міської ради, голова 
постійної комісії з питань містобудування, 
архітектури, розвитку міського господарства, 
транспорту розвитку підприємницької 
діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму 
(за згодою);

- депутат Полтавської міської ради (за згодою);

- начальник Полтавського міського управління 
земельних ресурсів та земельного кадастру;

- начальник управління з питань містобудування 
та архітектури, головний архітектор міста;

- голова Київської районної у м. Полтава ради;

- голова Подільської районної у м. Полтава 
ради;

- голова Шевченківської районної у м. Полтава 
ради;

Представники:

- інспектор відділу дорожнього руху від 
управління патрульної поліції у Полтавській 
області;

- від Полтавського міського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у 
Полтавській області.

Перший заступник міського голови .Лямін
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