
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ 

від 28 червня 2022 року                      №125 

 

Про хід виконання рішення виконавчого комітету  

Бурштинської міської ради «Про створення комісії  

щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши акт комісії з обстеження і визначення правомірності вирубки дерев та 

матеріальних збитків в зоні зелених насаджень по вул.Міцкевича в м.Бурштин від 

16.06.2022, створеної відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84, 

виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

1. Затвердити акт комісії з обстеження і визначення правомірності вирубки дерев та 

матеріальних збитків в зоні зелених насаджень по вул.Міцкевича в м.Бурштин від 

16.06.2022р. (акт додається). 

2. Визначити відповідальним за вивіз, складування та зберігання деревини КП 

«Житловик».  

2.1 Здійснення технічного нагляду покласти на КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради». 

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

Івана Драгуна. 

 

Міський голова       Василь АНДРІЄШИН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту:  

 

Заступник міського голови                                                   І. Драгун      27.06.2022  

 

Нач. юридичного відділу                                                      М. Михайлишин 27.06.2022  

 

Начальник загального відділу                                              М. Яцик        27.06.2022  

 

Керуюча справами виконавчого комітету                           Н. Кицела     27.06.2022  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету 

№_________ від______________ 

 

 

АКТ 

комісії з обстеження і визначення правомірності вирубки дерев та матеріальних збитків в 

зоні зелених насаджень по вул.Міцкевича в м.Бурштин, 

 створеної відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р. №84 

 

16.06.2022                                                                         м.Бурштин  

 

Комісія в складі: 

Голови комісії - І. Драгун, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих   

органів 

Заступник голови комісії - Н. Кицела, керуючий справами виконкому 

Секретар комісії - О. Скриник, начальник управління економіки, праці та інвестиційної 

діяльності 

Члени комісії : 

О. Сегида - завідувач служби господарського забезпечення  

О. Петровська – начальник фінансового відділу 

А. Пергельський – головний спеціаліст юридичного відділу 

І. Туз – директор КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  

В. Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу 

О. Леськів – в.о. директора комунального підприємства «Еко-Сервіс Бурштинської міської 

ради» 

Н. Василащук - депутат міської ради 

П. Савка - депутат міської ради.  

Відсутні: 

О. Король - депутат міської ради;  

П. Ковальчук - депутат міської ради.  

 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84 склали цей акт 

про наступне:  



Головою комісії ознайомлено присутніх з пакетом документів, на підставі яких 

було здійснено видалення дерев в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича в м.Бурштин.  

 Відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.02.2022р. №13 було 

затверджено Паспорт зелених насаджень по вул.Міцькевича в м.Бурштин. Паспорт 

розробляв ФОП Іванов П.С. за результатами проведеної закупівлі. 22.11.2021р. проведено 

обстеження в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича в м.Бурштині. Даною особою 

проведено інвентаризацію всіх зелених насаджень по вул.Міцькевича в м.Бурштин 

відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, 

затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової 

політики України від 24.12.2001р. №226 та Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах». 

  Паспорт включав в собі інвентаризаційний план, робочий щоденник обліку зелених 

насаджень, електронну карту з електронною базою даних в геоінформаційній системі 

(ГІС). Наступним рішенням виконавчого комітету від 03.02.2022р. №14 було затверджено 

акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню станом на 11.01.2022р.  В 

цьому акті відображено всі показники хвороб та показники аварійності дерев тощо. Згідно 

цього ж акту видаленню підлягає 395 дерев. І.Драгун зауважив, що попередньо перед 

здійсненням обстежень, виконавчий комітет Бурштинської міської ради звертався до 

Державної екологічної інспекції Карпатського округу з проханням направити спеціаліста 

для участі в роботі комісії по видаленню зелених насаджень у зв’язку з аварійним та 

сухостійним станом дерев, які досягли вікової межі в зоні зелених насаджень по 

вул.Міцкевича в м.Бурштин. На дане звернення Державна екологічна інспекція 

Карпатського округу повідомила про неможливість участі їхнього представника в роботі 

комісії. Тому дана робота була проведена без участі представників інспекції. 

25.05.2022р. рішенням виконавчого комітету №86 було затверджено ще один акт 

обстеження зелених насаджень, що підлягали видаленню на території м. Бурштина по 

вул.Міцкевича від 18.02.2022р. Згідно даного акту видаленню підлягають 226 дерев. Всі 

видалення зелених насаджень було проведено відповідно до Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006р. №1045. 

Тендерною документацією було передбачено що видалені дерева – деревина 

передається на зберігання КП «Еко-сервіс Бурштинської міської ради». 

Проте є звернення КП «Житловик» щодо виділення сировини - дров для опалення 

виробничих приміщень підприємства.  

Н.Василащук  запропонувала винести на виконком питання щодо визначення КП 

«Житловик» відповідальним за вивезення, складування, та зберігання деревини 

(395дерев), технічний  нагляд покласти на КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради». 

Опрацювавши вищезгадані матеріали комісією не виявлені порушення. За 

результатами засідання комісія вирішила: 

 

1. Рекомендувати виконавчому комітету Бурштинської міської ради: 



- визнати КП «Житловик» відповідальним за вивіз, складування та зберігання 

деревини (в кількості 395дерев);  

- технічний нагляд покласти на КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради». 

2. Даний акт комісії передати на затвердження виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради 

 

Голова комісії:        І. Драгун  

 

Заступник голови комісії:       Н. Кицела 

 

Секретар комісії:       О. Скриник  

 

Члени комісії:                                                                                О. Сегида  

 

О. Петровська  

 

А. Пергельський  

 

І. Туз  

 

В. Копаниця  

 

О. Леськів  

 

Н. Василащук 

 

П. Савка  

  

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про хід виконання 

рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про створення комісії щодо 

правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84» 

 

1. Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про хід виконання рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про 

створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84» є виконавчий 

орган Бурштинської міської ради.  

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. Даний проект рішення 

розроблений на виконання рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про створення комісії щодо правомірності вирубки дерев» від 25.05.2022р.№84. 

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

Відповідно до повноважень у галузі економічного, соціального та культурного розвитку, 

визначених ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів». 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. Реалізація даного рішення не потребує 

додаткових витрат міського бюджету.  

5. Доповідач: заступник міського голови Іван Драгун.  

 

 

Заступник міського голови                             Іван ДРАГУН 


