
УКРАЇНА            

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

        ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ      

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від ________         №____ 

м. Покровськ 

 

Про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню у м. Покровську та приєднаним територіям, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету від 20.05.2021 №195  

 

 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, рішенням Покровської 

міської ради від 16.09.2021 №436 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

18.12.2020 року №489 «Про розподіл обов’язків між керівними працівниками міської ради» 

(із змінами)», 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. Внести зміни до складу постійно діючої комісії з питань обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню у м. Покровську та приєднаним територіям, а саме: 

1.1. вивести зі складу комісії: 

Федорова Сергія Володимировича,  

1.2. ввести до складу комісії: 

Фролова Олега Володимировича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, головою комісії. 

 

 

 

 

Міський голова                   Р. Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до проекту 

рішення виконкому Покровської міської ради 

 

Про внесення змін до складу комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню у м. Покровську та приєднаним територіям, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету від 20.05.2021 №195  

 

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, рішенням Покровської 

міської ради від 16.09.2021 №436 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 

18.12.2020 року №489 «Про розподіл обов’язків між керівними працівниками міської ради» 

(із змінами)» виникла необхідність в зміні складу комісії. 

. 

 

 

 

Начальник житлово – комунального  

відділу Покровської міської ради                 Д. Візенков 

 


