
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

28 січня 2022 року м. Березань № 14

Про внесення змін до рішення   від
11.05.2017  №  100  „Про створення
комісії з питань визначення стану
зелених насаджень та їх відновної
вартості“

Відповідно до статей  29  та  30  Закону України  „Про місцеве
самоврядування в Україні“, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Березанської міської
ради від  11.05.2017  №100  „Про створення комісії з питань визначення стану
зелених насаджень та їх відновної вартості“,  виклавши склад комісії з питань
визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості у новій редакції
(додається).

2. Визнати таким,  що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради від 29.04.2021 № 95 „Про внесення змін до рішення“.

Міський голова                               (підпис)                      Володимир ТИМЧЕНКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Березанської міської ради
28.01.2022 № 14

Склад комісії
 з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

Мосінзова
Іванна Олександрівна

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, голова комісії

Окладний
Олександр Сергійович

- начальник КП „Березанський ККП виконавчого комітету
Березанської міської ради“, депутат Березанської міської
ради, заступник голови комісії

Харченко
Юлія Олександрівна

- головний спеціаліст сектору житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Березанської міської
ради, секретар комісії

Члени комісії:
Бакуменко
Віктор Вікторович

- начальник КП „Житлово-побутове підприємство
виконавчого комітету Березанської міської ради“

Бережний
Ігор Сергійович

- член виконавчого комітету

Волков
Володимир Васильович

- староста Яблунівського старостинського округу, член
виконавчого комітету

Гаркуша
Лариса Леонідівна

- головний спеціаліст відділу архітектури та
містобудування виконавчого комітету Березанської
міської ради

Головань
Максим Олександрович

- заступник начальника КП „Березанькомунсервіс
виконавчого комітету Березанської міської ради“,
депутат Березанської міської ради

Деркач
Михайло Васильович

- староста Недрянського старостинського округу, член
виконавчого комітету

Дика
Тетяна Григорівна

- староста Ярешківського старостинського округу, член
виконавчого комітету

Мірошниченко
Анатолій Васильович

- староста Пилипчанського старостинського округу, член
виконавчого комітету

Насташевський
Дмитро Васильович

- староста Садівського старостинського округу, член
виконавчого комітету

Остроушко
Ірина Володимирівна

- член виконавчого комітету

Чернявка
Владислав Андрійович

- член виконавчого комітету

Юрій
Василь Олексійович

- староста Лехнівського старостинського округу, член
виконавчого комітету

До роботи комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної
вартості залучаються за згодою:

представник Державної екологічної інспекції Столичного округу;
представник заявника.

Керуючий справами
виконкому міської ради                              (підпис)                        Лариса КОЧУР


