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від 09 жовтня 2019 року                                                         №   7/6 

 

 

 
Про підготовку до виїзного засідання Комітету 

до міста Кривий Ріг Дніпропетровської області 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, 

заслухавши інформацію народного депутата України - заступника голови 

Комітету Криворучкіної О.В. про виїзне засідання Комітету до м. Кривий 

Ріг Дніпропетровської області на тему: «Екологічний стан Кривбасу: 

проблеми та шляхи їх вирішення»,  в и р і ш и в: 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України - 

заступника голови Комітету Криворучкіної О.В. про проведення виїзного 

засідання Комітету у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

2. Визначити дату проведення виїзного засідання Комітету 24-25 

жовтня 2019 року. 

3. Взяти до відома інформацію народного депутата України - 

заступника голови Комітету Криворучкіної О.В. про місце проведення 

заходу та про розміщення у готелі учасників заходу. 

4. Народним депутатам України - членам Комітету надати у строк 

до 11 жовтня 2019 року пропозиції щодо участі їх та помічників народних 

депутатів України у виїзному засіданні Комітету. 

5. Звернутись до Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної 

екологічної інспекції України, Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, Державного агентства водних ресурсів України, Державного 

агентства лісового господарства України, Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації, Дніпропетровської обласної ради, Криворізької 

міської ради щодо участі у виїзному засіданні Комітету, та, відповідно до 

компетенції, надати Комітету інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 

тематики виїзного засідання та пропозиції до проекту рішення. 



6. Звернутися до ДП «Парламентський телеканал «Рада» щодо 

відрядження кореспондента та телеоператора для висвітлення виїзного 

засідання Комітету. 

7. Уповноважити народного депутата України - заступника голови 

Комітету Криворучкіну О.В. виступити з доповіддю на виїзному засіданні 

Комітету та надати право уточнювати місце та порядок ведення заходу, 

список запрошених, співдоповідачів, виступаючих, вирішувати інші 

оперативні організаційні питання з його підготовки. 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                О. БОНДАРЕНКО 
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