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          ПРОЕКТ № 2933 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» ________ 2019 року             № ____ 

 

Про деякі питання утримання 

зелених насаджень у місті 

Кропивницькому 

 

Відповідно до підпункту 1 частини першої статті 10, статті 28 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», пункту 44 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил утримання 

зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом 

Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 

України від 10 квітня 2006 року № 105, Правил благоустрою міста Кіровограда, 

затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року                

№ 1710, з метою запобігання випадків пошкодження та знищення зелених 

насаджень у місті Кропивницькому, що спричиняє згубні наслідки для 

природного середовища, санітарно-гігієнічних і рекреаційних умов життя та 

здоров'я громадян у місті Кропивницькому, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити мораторій на омолоджувальне обрізання дерев у місті 

Кропивницькому протягом 2 (двох) років з моменту прийняття цього рішення. 
 

2. Встановити, що дія даного мораторію не поширюється на видалення 

аварійних і потенційно небезпечних дерев та гілок або частин стовбурів дерев у 

місті Кропивницькому, санітарне обрізання дерев та видалення омели з їх крон.  
 

3. Протягом 1 (одного) місяця з дня прийняття цього рішення 

рекомендувати міському голові видати розпорядження щодо створення робочої 

групи з врегулювання питань, пов’язаних із омолоджувальним обрізанням та 

формуванням крони дерев у місті Кропивницькому та затвердити її склад.  

 

3.1. До складу робочої групи включити: 



- представників управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, Головного управління житлово-комунального 

господарства, спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького; 

- депутатів Міської ради міста Кропивницького (за поданням голів 

депутатських фракцій та/або груп Міської ради міста Кропивницького не більше 

1 особи від кожної депутатської фракції та/або групи) (за згодою); 

- представників профільних підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності (за згодою); 

- представників профільних наукових та науково-дослідних організацій                  

(за згодою); 

- окремих експертів та спеціалістів, представників громадських організацій 

(за згодою). 
 

4. Основними завданнями робочої групи визначити розроблення заходів, 

спрямованих на забезпечення належного утримання зелених насаджень у місті 

Кропивницькому в частині здійснення правильного та ефективного 

омолоджувального обрізання дерев, зокрема, та не обмежуючись наданням 

(підготовкою) пропозицій щодо внесення змін до Правил благоустрою міста 

Кіровограда, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради                                  

від 05 червня 2012 року № 1710 та/або розробленням окремого Порядку щодо 

обрізання та формування крони дерев у місті Кропивницькому. 
 

5. Робочій групі в строк, що не перевищує 4 (чотири) місяці з дня прийняття 

цього рішення, розробити та подати на розгляд постійної комісії Міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та чергового засідання міської 

ради звіт про результати роботи групи, а також проект рішення про внесення змін 

до Правил благоустрою міста Кіровограда, затверджених рішенням 

Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1710 з метою здійснення 

правильного та ефективного омолоджувального обрізання дерев та/або проект 

розробленого робочою групою окремого Порядку щодо обрізання та 

формування крони дерев у місті Кропивницькому. 
 

6. Термін дії мораторію передбачений пунктом 1 рішення, закінчується 

достроково, у разі прийняття Міською радою міста Кропивницького рішення по 

питанням, передбаченим пунктом 5 даного рішення. 
 

7. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 
 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища  та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.РАЙКОВИЧ 


