
 

   
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
 

20 січня 2021 р. №2.    

Про комісію по обстеженню зелених насаджень,  

що підлягають видаленню, кронування або  

пересадження на території  Гайсинської  

міської територіальної громади 
 

     Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», з метою забезпечення контролю за видаленням, 

кронування  або пересадження зелених насаджень на території 

територіальної громади Гайсинської міської ради, виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1.Створити комісію по обстеженню зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, кронування або пересадження на території Гайсинської міської 

територіальної громади та затвердити її склад згідно додатку 1, що додається 

до цього рішення. 

2.Затвердити положення про комісію з обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, кронування або пересадження на території 

Гайсинської  міської територіальної громади  згідно додатку 2, що додається 

до цього рішення. 

3.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконкому №132 від 20 

червня 2012 р. «Про комісію з обстеження зелених насаджень в м. Гайсин» з 

дня прийняття цього рішення. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

Міський голова                                 А.І.Гук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                           Додаток 1  

до рішення виконкому 

№2 від 20 січня 2021 р. 

 
 

 

                                                              СКЛАД 

 постійно діючої комісії міськвиконкому з обстеження зелених насаджень на 

території Гайсинської міської територіальної громади 

 

Стецько Василь 

Васильович 

-   заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії 

Кучеренко 

Олександр 

Степанович 

- начальник відділу  з юридичних питань та в справах 

неповнолітніх міської ради, заступник голови комісії 

Канишин Сергій 

Юрійович 

- провідний спеціаліст землевпорядного відділу 

міської ради, секретар комісії 

Загребельний 

Дмитро 

Миколайович 

- начальник відділу-державний реєстратор відділу 

«Центр надання адміністративних послуг та державної 

реєстрації» виконавчого комітету Гайсинської міської 

ради, член комісії 

Мякуш Володимир 

Володимирович 

- депутат Гайсинської міської ради 8 скликання, член 

комісії 

  

До складу комісії також  в обов’язковому порядку входять: 

- Староста відповідного старостинського округу Гайсинської міської 

ради; 

- Представник Гайсинського комбінату комунальних підприємств; 

- Заявник (представник заявника); 

- Власник земельної ділянки. 

 
 

Секретар  виконавчого комітету                                      А.П.Філімонов 

            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Додаток 2  

до рішення  виконкому 

Гайсинської міської ради 

№2 від 20 січня 2021 р.  

Положення 

про комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають  

видаленню, кронування або пересадження на території  

Гайсинської міської територіальної громади 

 

  Комісія з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, 

кронування або пересадження (далі комісія) є постійно діючим органом.           

   Комісія створюється виконавчим комітетом міської ради, рішенням 

виконавчого комітету міської ради затверджується її склад. 

         До повноважень комісії входять: 

- розгляд  звернень підприємств, установ, організацій, громадян про 

видалення зелених насаджень, кронування або пересадження та визначення 

доцільності видалення, кронування або пересадження зелених насаджень.     

         Визначення умов надання дозволу на видалення, кронування або 

пересадження зелених насаджень; 

- визначення стану зелених насаджень та з’ясування причини набуття 

деревами аварійного, сухостійного, фаутного станів; 

- визначення відновної вартості зелених насаджень, що видаляються.  

За зверненням фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо 

забудови території, комісія визначає відновну вартість зелених насаджень, 

які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною 

першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності». Комісія може залучатись до визначення відновної вартості 

зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в 

установленому порядку фізичній або юридичній особі. Комісія діє згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 “Про 

затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених 

пунктах” та цього положення. 

До складу комісії входять працівники структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, комунальних підприємств, замовник 

знесення зелених насаджень, можуть залучатись до роботи комісії інші 

фахівці. 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 

видаленню, кронування або пересадження тощо. 

Відновну вартість зелених насаджень розраховує голова комісії з 

залученням фахівців в сфері зеленого господарства. 

 

 

 



Комісія протягом 10 робочих днів проводить обстеження зелених 

насаджень вказаних у зверненнях підприємств, установ, організацій, 

громадян про видалення, кронування або пересадження 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, кронування або пересадження 

тощо.  

Кількість примірників акта відповідає кількості членів комісії. Два 

екземпляри акту обстеження зелених насаджень (представника виконавчого 

комітету міської ради та замовника видалення, кронування або пересадження 

зелених насаджень), що підлягають видаленню, кронування або 

пересадження передаються головою комісії балансоутримувача 

Гайсинському комбінату комунальних підприємств. 

На основі акту обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню, кронування або пересадження виконавчим комітетом міської 

ради готується проект рішення про надання дозволу видалення, кронування, 

або пересадження зелених насаджень на засідання виконавчого комітету. 

Виконавчий комітет міської ради у місячний термін після надходження акта 

обстеження зелених насаджень приймає рішення про видалення, кронування 

або пересадження зелених насаджень. У випадку позитивного рішення у 

десятиденний термін виконавчим комітетом міської ради надається заявнику 

рішення про надання дозволу на видалення, кронування або пересадження 

зелених насаджень.  

Підставою для кронування або пересадження зелених насаджень є 

рішення виконкому, яке приймається на підставі акту обстеження комісії 

міськвиконкому з обстеження зелених насаджань, а виделення зелених 

насаджень проводиться на підставі ордеру, який видається на підставі 

рішення виконкому. 

Ордер на видалення зелених насаджень готується виконавчим 

комітетом міської ради та надається за підписом міського голови.  

Ордера на видалення зелених насаджень реєструються у журналі 

реєстрації видалення зелених насаджень. 

 

Секретар виконавчого комітету                                 А.П.Філімонов 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


