
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

              ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ     проект 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від ________         №____ 
м. Покровськ 

 

 

Про затвердження нового складу  

комісії з обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню у 

м. Покровську 

 

 У зв’язку з кадровими змінами, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах» (зі змінами), наказу Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10.04.2006 р. № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України           

27 липня 2006 р. за № 880/12754, статтями 30, 40, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), 

виконавчий комітет міської ради          

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Затвердити новий склад постійно діючої комісії з питань обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню з наданням їй права складати акти 

обстеження зелених насаджень у м. Покровську (додається).   

 

2.   Комісії в своїй роботі керуватися Порядком видалення дерев, кущів, газонів 

і квітників у населених пунктах, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.2006 р. № 1045 із змінами. 

 

3.  Кошти відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню 

(проектно-кошторисна документація), сплачуються до міського бюджету і 

використовуються на створення та відновлення зелених насаджень.  

4.    Рішення виконкому від 18.06.2020 № 200 «Про затвердження нового складу 

комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню у м. Покровську» 

визнати таким, що втратило чинність. 

 

Міський голова            Р. Требушкін 

 



                                                                                                Додаток  

                                                                                                до рішення виконкому міської ради 

                                                                                                від_______________№________ 

 

  

СКЛАД 

комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

у м. Покровську 

 

Федоров     - заступник міського голови з питань діяльності 

Сергій Володимирович   виконавчих органів міської ради, голова комісії 

 

 

Павліщева     - заступник начальника житлово-комунального 

Тетяна Олександрівна   відділу, заступник голови комісії 

 

Корявець     - інспектор житлово-комунального відділу, 

Юлія Вікторівна    секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Волинець     - начальник відділу з благоустрою міста  

Олена Володимирівна   житлово-комунального відділу 

 

Лященко     - головний спеціаліст державного екологічного 

Максим Олександрович  нагляду (контролю) природних ресурсів 

Західного регіону Донецької області –  

  державний інспектор з охорони навколишнього 

  природного середовища Донецької області  

  (за згодою) 

 

Єрмолович     - голова Покровського Координаційного  

Дмитро Вікторович   комітету самоорганізації населення 

 

Сталоверова     - менеджер з надання консультативних питань  

Ольга Олександрівна   ФОП «Ківайло» (за згодою) 

 

Топало     - головний спеціаліст відділу містобудування, 

Ольга Олексіївна      архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                            А.Жук 

 

 


