
 

 

 

 

     

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

від  20 серпня 2019 року                                             № 103 
 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 07 червня 2019 року  

№ 77 «Про створення робочої групи з  

підготовки пропозицій щодо 

врегулювання питання утримання 

(обрізування) зелених насаджень 

на території міста» 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України» затвердженими наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10 квітня 2006 року № 105, враховуючи протокол                                            

від 09 серпня 2019 року № 1 засідання робочої групи з підготовки пропозицій 

щодо врегулювання питання утримання (обрізування) зелених насаджень на 

території міста, внести зміни до розпорядження міського голови                                           

від 07 червня 2019 року № 77 «Про створення робочої групи з підготовки 

пропозицій щодо врегулювання питання утримання (обрізування) зелених 

насаджень на території міста», а саме: 
 

1) виключити зі складу робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

врегулювання питання утримання (обрізування) зелених насаджень на території 

міста (надалі - робоча група) Криворучко Тетяну Володимирівну, головного 

спеціаліста відділу будівництва та благоустрою; 

2) включити до складу робочої групи секретарем Негоду Галину 

Григорівну, завідувача сектора екології та природоохоронної діяльності 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища; членами робочої групи Вовенка Олега Анатолійовича, начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища; Громову Ірину Петрівну, спеціаліста I категорії відділу 

будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального 

господарства; Моркву Маріанну Олександрівну, директора департаменту - 

начальника управління економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій; Назарову Юлію Леонідівну, головного 

спеціаліста відділу представництва інтересів в судах юридичного управління. 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Тетяна Криворучко 24 85 93 



 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
 

від  07   червня  2019 року                                                                              № 77 

 

Про створення робочої групи  

з підготовки пропозицій щодо   

врегулювання питання  утримання   

 (обрізування) зелених насаджень  

на території міста  

 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 42, 59 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами утримання 

зелених насаджень у населених пунктах  України, затвердженими наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства 

України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України 27 липня 2006 року за № 880/12754, розглянувши  звернення депутата 

Міської ради міста Кропивницького Шамардіної Катерини Олексіївни             

від 10 травня 2019 року № 230, та з метою врегулювання окремих питань 

утримання зелених насаджень  на території міста, припинення неефективної та 

безконтрольної обрізки або кронування дерев: 

   

   1. Створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо врегулювання 

питання    утримання (обрізування)  зелених насаджень на території міста згідно 

з додатком. 

    2. До часу затвердження результатів діяльності робочої групи (до кінця                   

2019 року) не здійснювати на території міста омолоджувальне та формувальне 

обрізування зелених насаджень. 

    3. Дане розпорядження не поширюється на санітарне обрізування дерев, 

видалення аварійних і потенційно небезпечних гілок або частини сухих дерев. 

 

Міський голова А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Галина Негода 32 29 74 



Додаток 

                 до розпорядження міського голови  

від 07 червня  2019 року № 77 

 

СКЛАД 

робочої групи з підготовки пропозицій щодо врегулювання 

питання утримання (обрізування)  зелених насаджень на 

території міста 

     Голова робочої групи 

ВЕРГУН     

Олександр Сергійович                    

- заступник міського голови з 

питань діяльності виконавчих 

органів ради   

 

      Заступник голови робочої групи 

  

САВЧЕНКО     

Тетяна Миколаївна                         
 

- т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

 

Секретар робочої групи 
 

КРИВОРУЧКО                           

Тетяна Володимирівна                  

- головний спеціаліст відділу 

будівництва та благоустрою 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

 

Члени робочої групи   
 

ГУЛАЙ 

Олександр Володимирович           

- декан природничо-

географічного факультету 

Центральноукраїнського 

державного педагогічного 

університету імені Володимира 

Винниченка, доктор 

біологічних наук, доцент 
 

ІВАШИНА  

Віктор Володимирович                   

 

- головний інженер 

комунального підприємства 

«Благоустрій» Міської  

ради міста Кропивницького 
 

ЛУЗАН            

Леонід Миколайович                        
 

- голова громадської ради  при 

Виконачому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 

   



 

 

ЛУЦЕНКО     

Віктор Олександрович 
   

2 
 

            - 

 

 

начальник комунального 

підприємства «Благоустрій» 

Міської ради  

міста Кропивницького  
 

МАКСЮТА    

Андрій Вікторович  

               

- начальник спеціалізованої 

інспекції  

НЕГОДА              

Галина Григорівна                       

- завідувач сектора екології та  

природоохоронної діяльності  

управління земельних відносин 

та охорони навколишнього 

природного середовища   
 

ПАЛИВОДА                                

Надія Леонтіївна               

- голова громадської ради 

«Озеленення Кропивницький» 

 

ТАРАСОВ           

Олександр Миколайович            

 
 

- член громадської ради  при 

Виконачому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького 

   

ТКАЧУК               

Євгеній Петрович          

- інженер садово-паркового 

господарства, дендролог 
 

ЦЕРТІЙ                       

Олександр Миколайович            

- депутат Міської ради  

міста Кропивницького  

 

ШАМАРДІНА           

Катерина Олексіївна                   
 

- депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

 

 

Начальник управління земельних  

відносин та охорони навколишнього  

природного середовища                                                        О. ВОВЕНКО 

 

 


