
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

19.03.2021                                        м. Ужгород                                                №206 

 

 

Про робочу групу з питань функціонування та паспортизації  

місць видалення відходів в області 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статті 25 Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, статті 28 Закону України „Про відходиˮ, Порядку 

ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216: 

 

1. Утворити робочу групу з питань функціонування та паспортизації місць 

видалення відходів в області у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі: 

2.1. Опрацювати питання належності функціонування сміттєзвалищ 

області та погодження паспортів місць видалення відходів. 

2.2. Про результати роботи поінформувати обласну державну 

адміністрацію за підсумками 2021 року. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від  31.01.2020 № 57. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 

 

 

 
Голова державної адміністрації                                   Анатолій  ПОЛОСКОВ



Додаток  

до розпорядження 

19.03.2021 № 206 
 

СКЛАД  

робочої групи з питань функціонування та паспортизації  

місць видалення відходів в області 
 

Керівник робочої групи 

 

БІЛЕЦЬКИЙ 

Мирослав Золтанович 

перший заступник голови обласної державної 

адміністрації 

 

Члени робочої групи: 

 

ГРЕНЬО 

Михайло Михайлович 

голова Громадської ради при Закарпатській 

обласній державній адміністрації (за згодою) 

 

ДУРАН 

Іван Петрович 

депутат обласної ради (за згодою) 

 

 

ЗАВАДЯК  

Ліонелла Михайлівна 

заступник начальника управління – начальник 

відділу здійснення державного контролю за 

додержанням земельного законодавства та 

оперативного реагування управління з контролю 

за використанням та охороною земель головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області (за згодою) 

 

ОРОС 

Ігор Вікторович 

начальник відділу лісового господарства 

Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства (за згодою) 

 

ОСІЙСЬКИЙ 

Едуард Йосипович 

заступник начальника басейнового управління 

водних ресурсів річки Тиса (за згодою) 

 

ПИЛИП  

Ольга Василівна 

в. о. заступника начальника управління – 

начальник відділу безпеки середовища 

життєдіяльності управління державного нагляду 

за дотриманням санітарного законодавства 

головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області (за згодою) 

 

ПОПОВИЧ  

Діана Василівна 

начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) поводження з відходами та 

небезпечними хімічними речовинами державної 

екологічної інспекції у Закарпатській області               

(за згодою) 
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РОМАНЕЦЬ 

Василь Петрович 

заступник директора департаменту – начальник 

управління житлово-комунального господарства 

та енергозбереження департаменту інфра-

структури, розвитку і утримання мережі 

автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення та житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації  

 

ШПОНТАК 

Юрій Михайлович 

директор департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

 

 

 

 

Директор департаменту екології  

та природних ресурсів 

облдержадміністрації   

 

 

Юрій ШПОНТАК 
 

     

 

 


