
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 17 січня 2023 року                                                                                  № 14 

смт Велика Димерка 

 

Про затвердження складу постійно 

діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень, що підлягають видаленню 

 

В зв’язку з кадровими змінами, з метою охорони та збереження зелених 

насаджень, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 

року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах України», Наказу Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року 

№ 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України», керуючись статтями 20,  28 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», статтею 30, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Великодимерської 

селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити склад постійно діючої комісії по обстеженню зелених 

насаджень, що підлягають видаленню, згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради від 28.01.2020 року  № 10. 

3. Встановити, що у разі персональних змін осіб, які входять до складу комісії 

або їх відсутності у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, особи, 

які виконують їх обов’язки, входять до складу комісії за посадами. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

селищного голови Губського М.І.    

 

Селищний голова                                                               Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 



Додаток 

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 

від 17.01.2023 року № 14 

 

Склад постійно діючої комісії по обстеженню зелених насаджень, що 

підлягають видаленню 

 

Губський М.І. 

 

заступник селищного голови, голова комісії; 

Касян В.С. 

заступник начальника відділу капітального будівництва, 

житлово-комунального господарства, комунальної 

власності та розвитку інфраструктури, заступник голови 

комісії; 

Кравченко А.В. 

інженер з охорони навколишнього середовища КЗ 

«Муніципальний центр безпеки» Великодимерської 

селищної ради, секретар комісії. 

 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

Мамочка О.С. 
в.о. начальника відділу земельних ресурсів та екології; 

 

Левчук П.Я. заступник начальника відділу правового забезпечення; 

Драний М.І. 
 

директор КП «Великодимерське»; 

Литвин М.Г. 

 

староста Бобрицького старостинського округу; 

Безпалий Ю.В.     староста Богданівського старостинського округу; 

 

Примак Р.П.         староста Гоголівського старостинського округу; 

 

Зубко Т.П. 

 

староста Жердівського старостинського округу; 

 

Карпенко Н.М.    староста Плосківського старостинського округу; 

 

Кадирова А.Т.     

 

староста Руднянського старостинського округу; 

Костира Ю.А.      староста Русанівського старостинського округу; 

 

Шевченко С.П.     староста Світильнянського старостинського округу; 

 

Йовенко В.М. староста Шевченківського старостинського округу. 

 



Керуюча справами виконкому                                  Юлія МОСКАЛЕНКО 


