
СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

№

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень

Відповідно до п. п 7 п «а» ст.ЗО, п.З ч.4 ст.42, ч.б ст.59 Закону України від 
21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,ч. З ст. 28 
Закону України від 06.09.2005 № 2807-ІУ «Про благоустрій населених 
пунктів», п.п. 4,5 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2006 № 1045, п.п. 9.1.11, 9.1.16 Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 
105, рішення виконавчого комітету міської ради від 24.04. 2019 № 166 «Про 
затвердження Положення про комісію з питань визначення стану зелених 
насаджень та їх відновної вартості», рішення виконавчого комітету міської ради 
від 23.05. 2019 № 205 «Про утворення та затвердження складу комісії з питань 
визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості», виконавчий 
комітет міської ради вирішив:

1.Надати дозвіл на видалення зелених насаджень згідно ордерів інспекції 
з благоустрою, екології та забудови міста виконавчого комітету Смілянської 
міської ради, виданих на підставі акта обстеження від 25.11. 2019 № 6.

2.Управлінню житлово-комунального господарства організувати 
виконання робіт з видалення зелених насаджень згідно ордерів, деревину 
передати на потреби підприємств, установ, організацій та закладів комунальної 
•форми власності.

3.Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови 
Іщенко П.І. інспекцію з благоустрою, екології та забудови міста та управління 
житлово-комунального господарства.

Міський голова О.О.ЦИБКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету 

«Про надання дозволу на видалення зелених насаджень»

1 .Підставою розроблення проекту рішення виконавчого комітету є 
доручення заступника міського голови Іщенко П.І.

Рішення необхідно прийняти, щоб надати дозвіл на виконання робіт з 
видалення дерев (сухостійних та аварійних) по території міста, з метою 
недопущення травмування мешканців міста та нанесення матеріальної шкоди 
майну приватних домоволодінь, підприємств, установ та відомств.

2.Метою прийняття даного рішення є дотримання безпечного проживання 
мешканців міста, недопущення нанесення збитків майну.

3.Проект рішення підготовлено відповідно до п. п 7 п «а» ст.ЗО, п.З ч.4 
ст.42, ч.б ст.59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 
самоврядування в У країні»,ч. З ст. 28 Закону України від 06.09.2005 року 
№ 2807-ІУ«Про благоустрій населених пунктів», п.п.4,5 Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого 
постановою Кабінетом Міністрів України від 01.08.2006 № 1045, п.п.9.1.11, 
9.1.16 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 
затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- 
комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, рішення 
виконавчого комітету міської ради від 24.04. 2019 № 166 «Про затвердження 
Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх 
відновної вартості», рішення виконавчого комітету міської ради від 23.05. 2019 
№ 205 «Про утворення та затвердження складу комісії з питань визначення 
стану зелених насаджень та їх відновної вартості».

4. Виконання даного рішення потребує додаткових матеріальних та інших 
витрат.

5. Заінтересовані органи відсутні.
6. Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно- 

територіальної одиниці.
7. Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.

В.о начальника інспекції з благоустрою, 
екології та забудови міста О.С. Яценко


