
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                   
 

 

від "08 "  лютого  2022  року                                                                                  № 71                                                    

 ___ 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від 07 квітня 2011 року  

№ 337 "Про затвердження Положення про  

комісію по визначенню стану та вартості   

зелених насаджень та її складу" 
 

Керуючись статтями 19, 144 Конституції  України, статтею 52 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтею 28 Закону України 

"Про благоустрій населених пунктів", постановою Кабінету Міністрів  

України  від 01 серпня 2006 року № 1045 "Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"                            

(з урахуванням змін), Правилами утримання зелених насаджень у населених 

пунктах  України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України  від 10 квітня 

2006 року № 105, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України                           

від 27 липня 2006 року за № 880/12754, Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  

В И Р І Ш И В: 

  

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради                   

від 07 квітня 2011 року № 337 "Про затвердження Положення про комісію по 

визначенню стану та вартості зелених насаджень та її складу" та викласти в 

новій редакції склад комісії по визначенню стану та вартості зелених 

насаджень  згідно з додатком. 

2.Визнати такими, що втратили чинність: 

 рішення виконавчого комітету міської ради   від 02 червня 2015 року              

№ 285 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради від 07 квітня 2015 року № 183”; 

пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 07 квітня                

2015 року № 183 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2011 року № 337”. 

 

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ  

 

Галина Негода 35 83 57  

 



 

 

 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

"08"  лютого 2022  року  № 71 

     

 

 

        СКЛАД 

комісії по визначенню стану та вартості зелених насаджень 
 

Голова комісії 

 

Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу  функціональних обов’язків щодо реалізації 

повноважень   управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кропивницької  міської ради 

 

Заступник голови комісії 
 

Начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього       

природного середовища  Кропивницької  міської ради 

 

Секретар комісії 
 

Начальник відділу   екології  та  контролю за використанням і охороною земель 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Кропивницької  міської ради 

 

Члени комісії: 
 

Начальник   інспекції  з благоустрою Кропивницької  міської ради 

 

Головний спеціаліст відділу благоустрою Головного управління житлово-

комунального господарства Кропивницької міської ради 

 

Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища  

Придніпровського округу Управління державного екологічного нагляду 

(контролю) біоресурсів, ПЗФ, лісів та рослинного світу Кіровоградської області  

 

Головний інженер комунального підприємства «Благоустрій» Кропивницької 

міської ради» 

 

Завідувач відділу з благоустрою виконавчого комітету Фортечної районної                  

у місті Кропивницькому ради (за необхідності) 

 

Завідувач відділу з питань благоустрою виконавчого комітету Подільської  

районної у місті Кропивницькому ради (за необхідності) 
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Заявник  

 

Власник земельної ділянки (користувач) 

 

Балансоутримувач території  

 

 

 

Начальник управління земельних    

відносин   та охорони  навколишнього  

природного середовища      Роман ЛУНГОЛ 


