
 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                          проєкт     

                                                        

від 21.02.2022 р                                                                       № 43 

 

Про  затвердження актів  обстеження  

зелених насаджень на території  

Бурштинської міської територіальної громади 

(с.Задністрянське та с.Коростовичі) 

  

         Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, на 

території с.Задністрянське та с.Коростовичі складені комісією з обстеження зелених 

насаджень  від 17.02.2022 та 21.02.2022 року, керуючись  Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 №1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

          1.Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на 

території с.Задністрянське  «Стадіон», вул.Шевченка, вул.Вітовського та с.Коростовичі   

по вул.Шевченка (дубовий гай)  від 17.02.2022  та 21.02.2022 року  (акти додаються). 

          2.Роботи з видалення дерев провести силами та засобами КП «Еко-сервіс» на 

підставі ордера та з  наступним використання деревини для потреб КП «Житловик», та 

для проведення фестивалю з різьби по дереву. 

          3.Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (В.Копаниця). 

          4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови 

І.Драгуна.                                         

 

 

 

 
          

 

 

                             

        Автор проекту                                    _____________________          С.АВГУСТИН 

 

       Начальник загального відділу         _____________________           М.ЯЦИК  
 

       Заступник міського голови              _____________________           І.ДРАГУН 

 

       Керуюча справами виконкому        _____________________           Н.КИЦЕЛА 

 

       Юридичний відділ                            _____________________          ______________ 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка    

 до проекту рішення виконавчого комітету «Про  затвердження актів  обстеження зелених 

насаджень на території Бурштинської міської територіальної громади (с.Задністрянське та 

с.Коростовичі) 

1.Загальна характеристика і основні положення проекту 

          Розглянувши звернення   від громадян, та від  старостів щодо  видалення зелених  

насаджень в с.Задністрянське «Стадіон», вул.Шевченка, вул.Вітовського та с.Коростовичі  

вул.Шевченка (дубовий гай), комісія з видалення зелених насаджень на території 

Бурштинської міської територіальної громади  провела  обстеження зелених насаджень  та 

склала відповідні акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, від 

17.02.2022 та 21.02.2022 року. Дерева  знаходяться  у незадовільному стані сухостійні, 

аварійні, порушують світловий режим в приміщеннях ростуть під лініями 

електропередачі, досягли вікової межі, тому такі дерева підлягають видаленню. 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006  №1045 «Про  затвердження порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансово економічне обґрунтування 

 

Реалізація зазначеного проекту потребує додаткових фінансових витрат з міського 

бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту 

 

Прийняття даного проекту дозволить видалити аварійні, сухостійні  дерева, які досягли 

вікової межі  з метою омолодження  територій та відновлення світлового режиму в 

приміщеннях. 

 

6. Перелік зацікавлених в отриманні даного рішення:  
 

7. Інформація, яку містить проект рішення   Про  затвердження актів  обстеження 

зелених насаджень на території Бурштинської міської територіальної громади 

(с.Задністрянське та с.Коростовичі)  не відноситься до конфіденційної, та підлягає 

оприлюдненню. 

   

 

 

Головний спеціаліст 

земельно-екологічного відділу                                                               С.АВГУСТИН 


