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Положення 

про комісію з обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню 

Комісія з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

або пересадженню (далі комісія) є постійно діючим органом. Комісія 

створюється та ліквідується рішенням   виконавчого комітету Вороновицької  

селищної ради. 

До повноважень комісії входять: 

-  розгляд звернень підприємств, установ, організацій, громадян про видалення 

зелених насаджень та визначення  доцільності їх видалення; 

-  визначення умов надання дозволу на видалення зелених насаджень; 

-  визначення стану зелених насаджень та з’ясування причини набуття 

деревами аварійного, сухостійного, фаутного станів; 

-  визначення відновної вартості зелених насаджень, що видаляються. 

Комісія формується згідно норм чинного законодавства. 

За зверненням фізичної або юридичної особи (заявник) комісія при 

потребі визначає відновну вартість зелених насаджень, які 

видаляються,розташованих на земельній ділянці, що відведена в 

установленому порядку фізичній або юридичній особі. 

Комісія діє згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 “ Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, 

газонів, квітників у населених пунктах ” та даного  положення. 

До складу комісії можуть входити депутати Вороновицької  селищної 

ради),  працівники виконавчих органів селищної ради, комунальних 

підприємств, замовник знесення зелених насаджень (за згодою),представник 

територіального органу Держекоінспекції (за згодою) можуть залучатись до 

роботи в комісії  старости  старостинських  округів.  Комісію очолює голова 

комісії. 

За ведення діловодства комісії відповідає секретар комісії. Секретар 

комісії веде протокол засідань комісії, оформляє та погоджує акти 

обстеження зелених насаджень, що підлягають знесенню, пересадженню 

тощо. 

Комісія протягом восьми робочих днів проводить обстеження зелених 

насаджень вказаних у зверненнях підприємств, установ, організацій, 

громадян про видалення зелених насаджень. У разі знесення аварійних, 



фаутних, сухостійних дерев комісія протягом п’яти робочих днів з’ясовує 

причину набуття деревами такого стану. За результатами обстеження у 

триденний термін оформляється акт обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, пересадженню тощо. Кількість примірників акта 

відповідає кількості членів комісії. 

На основі акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, пересадженню виконавчим комітетом селищної ради готується 

проект рішення про надання дозволу  на видалення, пересадження зелених 

насаджень на засідання виконавчого комітету. 

Виконавчий комітет селищної  ради у місячний термін після 

надходження акта обстеження зелених насаджень приймає рішення про 

видалення зелених насаджень. У випадку позитивного рішення у 

десятиденний термін виконавчим комітетом сільської  ради надається 

заявнику рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

Ордер на видалення, пересадження зелених насаджень готується 

виконавчим комітетом селищної  ради та надається за підписом селищного 

голови. 

Ордера на видалення, пересадження зелених насаджень реєструються у 

журналі реєстрації видалення зелених насаджень. 

 

 

Керуючий  справами (секретар) 

 виконавчого комітету                         Н.А.Мороз 

 

 

 

 

 

 

 


