
Проєкт вноситься 
селищним головою 

 
РІШЕННЯ 

 
від  ___ серпня 2022 року                                                     №_____ 

смт Олександрівка 
 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 15 червня 2021 року № 228 
«Про створення комісії з обстеження зелених насаджень  
на території Олександрівської селищної ради  
Кропивницького району Кіровоградської області» 
 

Відповідно до статей 30, 33, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 28 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»                
та у зв’язку із кадровими змінами 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради від 15 червня 2021 року № 228 «Про створення комісії                         
з обстеження зелених насаджень на території Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської області», а саме викласти додаток 2  
до цього рішення «Посадовий склад комісії з обстеження зелених насаджень                
на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району 
Кіровоградської області» в новій редакції (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 
 
Селищний голова                                                          Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради 
від ___ серпня 2022 року № ____ 

 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з обстеження зелених насаджень на території Олександрівської  

селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області 
 

Голова комісії – заступник селищного голови з питань діяльності  виконавчих 
органів Олександрівської селищної ради. 
 

Заступник голови комісії – начальник відділу земельних ресурсів та 
просторового планування Олександрівської селищної ради;  
 

Секретар комісії – головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської 
селищної ради. 
 

Члени комісії: 
 
 

начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради; 
 

начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 
Олександрівської селищної ради; 
 

начальник відділу юридичного забезпечення Олександрівської селищної ради; 
 

староста відповідної території; 
 
представник Державної екологічної інспекції Придніпровського округу 
(Дніпропетровської та Кіровоградської області) – (за згодою); 
 
балансоутримувач території чи власник земельної ділянки                            
(користувач) – (за згодою) 
 
 
 ___________________ 
 
 


