
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про підготовку і проведення Днів сталої енергії у м. Запоріжжя у 2019 році та 
затвердження складу організаційного комітету з підготовки та проведення Днів 
сталої енергії у м. Запоріжжя у 2019 році 
 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

рішенням Запорізької міської ради від 29.11.2013 № 24 «Про приєднання до 

Європейської ініціативи «Угода мерів», з метою підвищення поінформованості 

населення щодо енергозбереження і ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, обізнаності містян з питань сталого енергетичного 

розвитку та якісної підготовки і проведення Днів сталої енергії у м. Запоріжжя 

у 2019 році:  

1. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

Днів сталої енергії у м. Запоріжжя у 2019 році (додається). 

2. Організаційному комітету до 20.05.2019 розробити та подати міському 

голові на затвердження програму проведення Днів сталої енергії у 

м. Запоріжжя у 2019 році. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Мішка С.М. 

 

 

 
Міський голова  В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
від 19.04.2019 № 126р 

 
 

СКЛАД 
організаційного комітету з підготовки та проведення Днів сталої енергії  

у м. Запоріжжя у 2019 році 
 

Мішок 

Сергій Миколайович 

- перший заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів 

ради, голова організаційного комітету; 

Малиш  

Валентина Іванівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови організаційного 

комітету; 

Новак  

Наталія Володимирівна  

- директор департаменту економічного 

розвитку міської ради, заступник голови 

організаційного комітету; 

Бондаренко 

Віктор Володимирович 

- начальник відділу енергоменеджменту 

департаменту економічного розвитку 

міської ради, секретар організаційного 

комітету. 

Члени організаційного 

комітету: 

 

Білов  

Сергій Олександрович 

- директор департаменту культури і туризму 

міської ради; 

Власюк  

Олександр 

Олександрович 

- начальник управління з питань транспорт-

ного забезпечення та зв’язку міської ради; 

Карпенко 

Любов Іллівна 

- член Національної ради з питань функціо-

нування ОСББ при Кабінеті Міністрів 

України, голова правління Громадської 

Спілки «Запорізький ресурсний центр 

«КРУГ» (за згодою);  

Кущенко  

Максим Анатолійович 

- начальник відділу дорожньо-мостового 

господарства департаменту інфраструкту-

ри і благоустрою міської ради; 

Ніколаєв  

Владислав Анатолійович 

- начальник управління внутрішньої 

політики, преси та інформації міської 

ради; 
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Польовий 

Сергій Якович  

- директор департаменту з управління жит-

лово-комунальним господарством міської 

ради; 

Поляков  

Володимир Георгійович 

- заступник виконавчого директора Запо-

різького обласного союзу промисловців і 

підприємців (роботодавців) «Потенціал» 

(за згодою); 

Погребняк 

Юлія Валеріївна  

- директор департаменту освіти і науки 

міської ради; 

Черниш 

Ірина Володимирівна 

- заступник директора департаменту – 

начальник управління культури департа-

менту культури і туризму міської ради; 

Усмонова 

Саодат Тохиржонівна 

- заступник директора КП "Інститут 

розвитку міста Запоріжжя" Запорізької 

міської ради;  

Шамілов 

Володимир Іванович 

- президент Запорізької торгово-промисло-

вої палати (за згодою). 

 
 
 
Директор департаменту економічного 
розвитку Запорізької міської ради     Н.В. Новак 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому ради       Р.А. Омельянович 
 


