
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від     лютого 2022 року № _____ 

м. Олександрія  
 
Про затвердження складу комісії з 
визначення необхідності проведення 
заходів з поліпшення санітарного стану 
полезахисних лісових смуг   
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,             
п.7, ст. 371 Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2020 року № 650 «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових 
смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення», з метою забезпечення 
утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської територіальної громади  

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити склад комісії з визначення необхідності проведення заходів з 
поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг розташованих на території 
Олександрійської територіальної громади згідно з додатком. 

 
2. При необхідності комісії проводити обстеження полезахисних лісових смуг зі 

складанням акту, з визначенням характеристики лісомеліоративного стану насаджень, 
причини їх пошкодження, всихання, стану полезахисних лісових смуг, а також необхідності 
проведення заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 
року № 650 «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових 
смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення». 

 
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  



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від     лютого 2022 року № ____ 

 
Склад 

комісії з визначення необхідності проведення заходів з поліпшення санітарного стану 
полезахисних лісових смуг розташованих на території  

Олександрійської територіальної громади 
 

Голова комісії: 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович  

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

 
Заступник голови комісії: 

БОНДАРЕНКО  
Віталій Іванович 

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

 
Члени комісії: 

АНТОНЯН 
Алла Вікторівна 
 

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

БАНДУРКО 
Тетяна Володимирівна 

- староста Олександрійського старостинського округу 
(в межах підпорядкованих територій) 

ГЛУЩЕНКО 
Людмила Миколаївна 

- спеціаліст І категорії управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради, віддалене робоче місце с. Головківка 

КОВАЛЬ 
Юрій Леонідович 

- староста Звенигородського старостинського округу 
(в межах підпорядкованих територій) 

КОМОЛІКОВА  
Ірина Анатоліївна 

- спеціаліст  управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради, віддалене робоче місце с. Ізмайлівка 

КРИСАНОВА 
Юлія Григорівна  

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради 

КУЗЬМЕНКО  
Тетяна Володимирівна 

- староста Головківського старостинського округу  
(в межах підпорядкованих територій) 

ЛИННИК 
Євген Сергійович 

- головний інженер комунального підприємства «Чисте Місто» 

МОГИЛЬНИЙ 
Дмитро Миколайович 

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

СИРОВАТКА  
Микола Павлович 

- староста Ізмайлівського старостинського округу  
(в межах підпорядкованих територій) 



ШЕЛЕСТ 
Олександр Васильович 

- начальник дільниці зеленого господарства комунального 
підприємства «Чисте Місто» 

(за посадою) - Представник заявника, орендар, користувач земельної ділянки 
на якій розташована полезахисна лісова смуга (за згодою) 

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

 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


