
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ  ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 19.06. 2019  № 85 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження плану заходів 

перебування учасників делегації 

міста Золотоноша в місті Алітус, Литва 

 

З метою організації перебування делегації виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради в місті Алітус (Литва) та ознайомлення з новітніми 

технологіями з поводження з твердими побутовими відходами, побудови 

поглибленої співпраці та залучення іноземних інвестицій, керуючись п.7, 19, 20 

ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

1. Затвердити план заходів перебування делегації виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради в місті Алітус згідно додатку (додається). 

2. Першому заступнику міського голови Масло О.М. здійснювати 

координацію дій по заходам перебування делегації в м. Алітус. 

3. Покласти безпосередню організацію заходів по співпраці з іноземною 

стороною на Дзюбана В.А. згідно плану перебування делегації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. та управління економіки (Остроглазова В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Остроглазова 23850 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 



від 19.06. 2019 року № 85 

 

 
План 

перебування делегації виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради у місті Алітус, Литва 

 

 

Керуючий справами                                                                           О.В. Шакура 

 Заходи 
Час 

проведення 

Відповідальна 

особа 

23.06.2019 Виїзд делегації з міста Золотоноша 13.00 Масло О.М. 

 Проходження українсько-білоруського кордону 18.30-20.30 Масло О.М. 

24.06.2019 Проходження білорусько-литовського кордону 02.00-04.00 Масло О.М. 

 
Прибуття в місто Алітус, поселення в готель 

Оде 
07.00 Масло О.М. 

25.06.2019 

Зустріч з професором Берндом Мертнером та 

директором підприємства „Регіональний центр 

поводження з твердими побутовими відходами 

міста Алітус“ 

08.00-09.00  Дзюбан В.А. 

 

Відвідування  підприємства „Регіональний 

центр поводження з твердими побутовими 

відходами міста Алітус“, огляд обладнання, 

очисних споруд механічно-біологічного 

очищення, полігону твердих побутових відходів 

09.00-16.00 Дзюбан В.А. 

 

Круглий стіл з представниками заводу 

„Регіональний центр поводження з твердими 

побутовими відходами міста Алітус“, 

директором підприємства паном Алгірдасом 

Рейпусом, керівником ТОВ „М&C Світовий 

проект“ професором Берндом Мертнером та 

директором відділення „М&C Світовий проект 

Балтика“ Кайом Льффлером, обговорення 

нагальних питань переробки відходів, 

особливостей та моделі переробки твердих 

побутових відходів на прикладі  підприємства 

„Регіональний центр поводження з твердими 

побутовими відходами міста Алітус“ з очисними 

спорудами механічно-біологічного очищення 

стоків, підведення підсумків зустрічі 

16.00-17.00 Дзюбан В.А. 

26.06.2019 Виїзд з міста Алітус 09.00 Масло О.М. 

 Проходження  литовсько-білоруського кордону 10.30-13.30 Масло О.М. 

 Проходження білорусько-українського кордону 19.30-21.30 Масло О.М. 

27.06.2019 Повернення в місто Золотоноша 05:00 Масло О.М. 


