
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ
   
15.12.2020                                                                                                       № 11

Про утворення комісії по визначенню
зелених насаджень, що підлягають видаленню

Відповідно  до  пп.  7  п.  а  статті   30  Закону  України  від  21.05.1997
№ 280/97-ВР  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітів у населеному пункті» від 01.08.2006
№ 1045,  з  метою  забезпечення  належного  стану  зелених  насаджень  та
запобіганню аварійним ситуаціям, у зв’язку з можливим поваленням дерев в
осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Утворити  комісію  з  визначення  стану  зелених  насаджень  на
території Тернівської сільської ради та затвердити її склад (додається).

2. Комісії  у  30  -  ти  денний  строк  після  утворення  провести
обстеження  стану  зелених  насаджень  на  об'єктах  благоустрою  населених
пунктів  громади  загального  користування,  на  територіях  комунальних
установ і  закладів  та  подати  виконавчому комітету  для  затвердження акти
обстеження  з  визначенням  тих  насаджень,  що  підлягають  видаленню  по
кожному з населених пунктів громади.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому
Совгирю  О.Г.,  відділ  містобудування,  архітектури,  комунальної  власності,
земельних відносин та житлово-комунального господарства.

Сільський голова                     Ю.І. Кривда



Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Тернівської сільської ради
від  15.12.2020  № 11

Склад комісії з визначення стану зелених насаджень 
та їх відновної вартості на території Тернівської сільської ради

Совгиря Олександр Георгійович – заступник сільського голови, голова
комісії

члени комісії:

Вибивайло  Володимир  Федотович  –  староста  Попівського
старостинського округу 

Коханова Ірина Григорівна – головний спеціаліст
Корінний  Сергій  Вікторович  –  директор  житлово-комунального

підприємства «Холоднянське» (за згодою)
Ляшенко  Наталія  Володимирівна  –  староста  Сердюківського

старостинського округу
Парахоня  Олександр  Броніславович  –  начальник  відділу

містобудування, архітектури, комунальної власності,  земельних відносин та
житлово-комунального господарства

Пухна Вікторія Олександрівна – головний спеціаліст, землевпорядник,
секретар комісії

Шапталенко  Віктор  Іванович  –  староста  Малосмілянського
старостинського округу

представник територіального органу Держекоінспекції (за згодою)

представник балансоутримувача (при наявності балансоутримувача).

Секретар виконавчого комітету                                                       Т.А. Поліщук


