
 

   

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 лютого 2021 р.№25. 

Про визначення та закріплення  території 

обслуговування за спеціалістами відділу  

земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища Гайсинської міської ради 

 

          З метою покращення організації роботи щодо ефективного управління 

земельними ресурсами, які знаходяться у розпорядженні Гайсинської міської 

об’єднаної територіальної громади, вирішення земельних спорів, підготовки 

проектів рішень із земельних питань та особистого прийому громадян  

спеціалістами відділу в старостинських округах Гайсинської міської ради, 

враховуючи рішення №15 першої сесії Гайсинської міської ради 8 скликання 

«Про утворення старостинських округів Гайсинської міської ради» від 10 

грудня 2020 р. та розпорядження Гайсинського міського голови №35-к. від 16 

лютого 2021 р. «Про призначення на посаду спеціалістів відділу земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища Гайсинської міської ради в 

порядку переведення п.5 ст.36 Кодексу законів про працю України», виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

1.Визначити та закріпити території обслуговування  за спеціалістами відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Гайсинської 

міської ради: 

1.1. територія Бондурівського старостинського округу - спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Стадник Зоя 

Василівна; 

1.2. територія Губницького та Ладижинсько-Хутірського старостинських 

округів - спеціаліст відділу земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища Чернега Людмила Миколаївна; 

1.3. територія Кущинецького та Чечелівського старостинських округів - 

спеціаліст відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Жук Петро Миколайович; 

1.4. територія Гунчанського та Карбівського старостинських округів - 

спеціаліст відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Лоточинський Василь Петрович; 

1.5. територія Кіблицького та Зятковецького старостинських округів - 

спеціаліст відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Цвігун Василь Сергійович; 

 



1.6. територія Кунянського та Жерденівського старостинських округів - 

спеціаліст відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

Мамчур Вікторія Миколаївна; 

1.7. територія Степаського старостинського округу - спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Романюк Наталка 

Михайлівна; 

1.8. територія Семиріцького старостинського округу, спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Кормщиков Руслан 

Олександрович; 

1.9. територія Харпацького старостинського округу - спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Колісніченко 

Оксана Володимирівна; 

1.10. територія Ярмолинецького старостинського округу - спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Цвігун Валентина 

Семенівна; 

 1.11. територія Бубнівського старостинського округу - спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища Збризька Павліна 

Степанівна. 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Гайсинського міського 

голову А.І.Гука. 

 

Міський голова                                       А.І.Гук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З рішенням виконкому ознайомлені: 

 

1. Стадник З.В.            ___________  19.02.2021 р. 

2. Чернега Л.М.           ___________  19.02.2021 р. 

3. Жук П.М.                  ___________ 19.02.2021 р. 

4. Лоточинський В.П.  ___________ 19.02.2021 р. 

5. Цвігун В.С.               ___________ 19.02.2021 р. 

6. Мамчур В.М.            ___________ 19.02.2021 р. 

7. Романюк Н.М.          ___________ 19.09.2021 р. 

8. Кормщиков Р.О.       ___________ 19.02.2021 р. 

9. Колісніченко О.В.    ___________ 19.02.2021 р. 

10. Цвігун В.С.               ___________ 19.02.2021 р. 

11. Збризька П.С.           ___________ 19.09.2021 р. 
 

 

 


