
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ______________ 2021 року № ____ 

м. Олександрія  
 
Про затвердження складу комісії з обстеження 
та визначення стану зелених насаджень 
комунальної власності Олександрійської 
міської територіальної громади 
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 1 
та абзацу 2 п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про 
порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», з метою 
забезпечення видалення дерев, кущів, газонів і квітників Олександрійської міської 
територіальної громади та у зв’язку з кадровими змінами 
 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з обстеження та визначення стану зелених насаджень 
комунальної власності Олександрійської міської територіальної громади згідно з додатком. 

 
2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 27 жовтня 

2017 року № 677 «Про затвердження складу комісії з обстеження та визначення стану 
зелених насаджень комунальної власності територіальної громади м. Олександрії». 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю. О.   
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ  
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від «___» _________ 2021 року № ___ 

 
Склад 

комісії з обстеження та визначення стану зелених насаджень  
комунальної власності Олександрійської міської територіальної громади 

 
Голова комісії: 

 
БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

- заступник начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, 
начальник житлово-комунального відділу 

 
Заступник голови комісії: 

 
МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович 

- еколог управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 

 
Члени комісії: 

 
АНТОНЯН 
Алла Вікторівна 
 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

БАНДУРКО  
Тетяна Володимирівна 

- староста селища Олександрійське Олександрійської 
міської ради (в межах території населеного пункту)  
(за згодою) 
 

БУЛЬДОВИЧ 
Віталій Володимирович 
 

- директор комунального підприємства «Зеленгосп» 
 

КАЛАШНИК 
Олег Миколайович 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

КУЗЬМЕНКО  
Тетяна Володимирівна 
 

- староста сіл Головківка, Іванівка Олександрійської міської 
ради (в межах території населених пунктів) (за згодою) 
 

КУЙДЕНКО 
Юлія Миколаївна 

- головний спеціаліст житлово-комунального відділу 
управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 
 

СИРОВАТКА  
Микола Павлович 

- староста сіл Ізмайлівка, Видне, Гайок, Пустельникове,  
Королівка, Піщаний Брід Олександрійської міської ради  
(в межах території населених пунктів) (за згодою) 
 

ПРЕДСТАВНИК - державної екологічної інспекції Придніпровського округу 
(Дніпропетровської та Кіровоградської області) (за згодою) 

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


