
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____15.08.2018____                                                                                             №273_ 

 м. Лиман 

Про затвердження “Положення про  

комісію при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради по визначенню 

якісного стану об’єктів озеленення на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” 

 
З метою упорядкування роботи комісії по обстеженню зелених насаджень, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 “Про 

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах” зі змінами, керуючись п.7 ст. 30, ст.40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
         1. Затвердити “Положення про  комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради по визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади” (додається). 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого  заступника міського 

голови Драча Ю.А. 

 
 

 

Міський голова                                             П.Ф. Цимідан 
 



                                                                                                Затверджено 
                                                                               рішенням виконкому  

                                                                                   Лиманської міської ради                            

                                                                              15.08.2018__ № _273_ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про  комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської ради по 

визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади 

 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 №1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах” зі змінами. Дане положення встановлює 

порядок проведення обстеження стану зелених насаджень на території  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади. 
 

 

2. Порядок обстеження зелених насаджень 
 

2.1. Рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.07.2017 № 

240  “Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану об’єктів 

озеленення та порядку видалення зелених насаджень на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади” затверджено “Порядок видалення зелених 

насаджень на території Лиманської об’єднаної територіальної громади”.  
2.2. Розгляд заяв (повідомлення) про виявленні пошкодження та незадовільний 

стан зелених насаджень або про необхідність обгрунтованого видалення які 

подаються, розглядаються  комісією при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради по визначенню якісного стану об’єктів озеленення на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади (далі – комісія), склад комісії визначений та 

затверджено рішенням виконавчого комітету Лиманської міської ради. 
        2.3. Комісія у п’ятиденний строк визначає стан зелених насаджень, розташованих 

на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, 

що підлягають видаленню (далі - Акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном. 

Відновна вартість зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою 

Мінрегіоном. У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія з’ясовує 

причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією . 
В складі комісії в межах своїх старостинських округів приймають участь 

старости старостинських округів. 
У разі необхідності для визначення стану зелених насаджень та їх оцінки 

можуть залучатися  відповідні спеціалісти та експерти. 
2.4. За результатами своєї роботи комісія складає Акт та приймає відповідне 

рішення. 
2.5. В разі видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єктах 

благоустрою, які здійснює балансоутримувач  на підставі  Акту технічного стану 

зелених насаджень , що складається після  видалення, з подальшим дотриманням п.4 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 “Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” зі змінами. 
2.6.Спеціалістами відділу екології та природних ресурсів складається відомість 



надходження заяв та обробляються оформлені акти обстеження , з подальшим 

оформленням проекту рішення виконавчого комітету міської ради. Після  прийнятого 

рішення виконавчого комітету виписуються Ордер на видалення зелених насаджень, 

який видається заявнику. 
 

3. Забезпечення діяльності  комісії 
 

3.1. Комісія проводить засідання  у разі необхідності. 
3.2. Комісія проводить розгляд заяв на місці обстеження  .  
3.3. Комісія приймає рішення про що вказано в розділі “Висновок комісії”            

“ Акта   обстеження зелених насаджень що підлягають видаленню”.  Рішення комісії 

вважається прийнятим, якщо в Акті  в наявності більшість підписів  членів комісії. 
           3.4.Відповідальність за роботу комісії несе її голова. 

3.5. Оформлення Акту результатів розгляду комісії покладається на секретаря. 
 

 

Розроблено відділом екології та природних ресурсів виконавчого комітету Лиманської  

міської  міської ради.  
 

 

 Начальник відділу екології 
 та природних ресурсів 
 виконавчого комітету  
Лиманської  міської  ради                                                     В.Д.Лебеденко 

 

 

Керуючий справами                                                              Р.О. Малий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 


