
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про затвердження оновленого  

складу комісії по обстеженню зелених  

насаджень, які підлягають видаленню  

за межами населених пунктів району 

 

На виконання рішення тринадцятої сесії Прилуцької районної ради 

шостого скликання від 30 березня 2012 року «Про затвердження Тимчасового 

порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених 

пунктів на території Прилуцького району» та у зв’язку з кадровими змінами:  

 

1. Затвердити оновлений склад комісії по обстеженню зелених насаджень, 

які підлягають видаленню, за межами населених пунктів району (додається).  

2. Пункт 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 16 січня 2014 

року № 13, вважати таким, що втратив чинність. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступни ка 

голови райдержадміністрації Мирводу Г.І.  

 

 

Голова районної  

державної адміністрації       І.В. Тютюнник  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  

03 липня 2014 року № 283  

 

Склад комісії  

по обстеженню зелених насаджень, які підлягають видаленню,  

за межами населених пунктів району 

 

Мирвода  

Григорій Іванович  

- заступник голови райдержадміністрації,  

голова комісії; 

Бондаренко  

Сергій Петрович  

- в. о. начальника управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації, секретар комісії; 

Члени  комісії: 

Горяйнова  

Зоя Юріївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу Державного 

земельного кадастру управління 

Держземагенства у Прилуцькому районі 

Чернігівської області; 

Дем’яненко  

Юрій Миколайович  

- інспектор Прилуцького ВДАІ УМВС 

України в Чернігівській області, капітан 

міліції (за згодою); 

Лазарук  

Петро Миколайович  

- начальник відділу діагностики   

ДСЛП «Київлісозахист» (за згодою); 

Михайліченко  

Олексій Михайлович 

- головний спеціаліст у галузі 

рослинництва управління 

агропромислового розвитку 

райдержадміністрації; 

Росовський  

Денис Михайлович  

- перший заступник голови 

райдержадміністрації; 

Стукалова  

Антоніна Володимирівна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації;  

Сурай  

Валентин Андрійович  

- головний лісничий ДП «Прилуцьке 

лісове господарство» (за згодою); 

Шкурат  

Анатолій Михайлович  

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної та мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації; 

 



Сільський, селищний голова - за визначенням; 

Представник землекористувача - за визначенням; 

Заявник (представник заявника) - за визначенням. 

 

 

В. о. керівника апарату  

райдержадміністрації         О.О. Хотіна  


