
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

26  травня 2021 року   № 104 

Про утворення комісії з визначення 

 стану зелених насаджень на території  

Лубенської територіальної громади  

та затвердження положення про комісію 

 

       З метою збереження зелених насаджень та благоустрою населених 

пунктів Лубенської територіальної громади, відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»    

(із змінами, внесеними згідно до Постанови КМУ № 809 від 21.08.2019 року) 

та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 

господарства України  № 105 від 10.04.2006 року «Про затвердження Правил 

утримання зелених насаджень у населених пунктах України», керуючись    

ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30,40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в : 
 

       1.  Утворити комісію з визначення стану зелених насаджень на території 

Лубенської територіальної громади та затвердити її склад (додаток 1). 

      2.  Затвердити Положення про комісію з визначення стану зелених 

насаджень на території Лубенської територіальної громади (додаток 2). 

      3. Вважати таким, що втратив чинність, п.п. 41 п.1 рішення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради № 27 від 27.01.2016 року «Про 

затвердження  комісій при виконавчому комітеті  Лубенської міської ради та 

положень про комісії».  

     4. Вважати таким, що втратив чинність, додаток 39 до рішення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради № 312 від 28.12.2010 року 

«Про затвердження комісій при виконавчому комітеті Лубенської міської 

ради та положень про комісії». 

     5. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Князєва О.В. 

      6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г.  

 

Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО 



 
                                                                     Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконавчого  

                                                                                       комітету Лубенської  

                                                                         міської ради  

                                                                                                 26 травня 2021 року № 104 

Комісія 

з визначення стану зелених насаджень на території  

Лубенської територіальної громади 

 

Князєв Олександр            –       начальник Управління житлово -комунального 

Володимирович                         господарства виконавчого комітету    

                                                    Лубенської міської ради  Лубенського району    

                                                    Полтавської області, голова комісії   

                                                                                                    

Загинайло Олена             –        провідний спеціаліст відділу благоустрою                    

 Василівна                                 Управління житлово -комунального 

                                                    господарства  виконавчого комітету 

                                                    Лубенської міської ради Лубенського району 

                                                    Полтавської області, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Гончарова Людмила        -       директор КП «Містобудування» 

Григорівна 

 

Жук Ніна Степанівна       -      директор КПФ «Конвалія» 

 

Клемпатюк Любов            -      майстер технічної дільниці ЛК ЖЕУ 

Іванівна      

 

Парістий Володимир    -          головний спеціаліст відділу містобудування 

Олександрович                         та архітектури виконавчого комітету    

                                                   Лубенської міської ради  Лубенського району    

                                                   Полтавської області  

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                                        Юлія БІЛОКІНЬ                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                  Додаток 2 

                                                                                           до рішення виконавчого  

                                                                                     комітету Лубенської  

                                                                       міської ради  

                                                                                                26 травня 2021 року № 104 

                                                                          

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію  з визначення стану зелених насаджень на території  

Лубенської територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

           1.1. Комісія з визначення стану зелених насаджень на території 

Лубенської територіальної громади (далі Комісія) є постійно діючим органом 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, який утворюється з метою 

визначення стану зелених насаджень на території громади для визначення їх 

якісного стану, кількості, видового складу, а також визначення відновної 

вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

 1.2. Комісія у своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених 

пунктів», Постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.2006 

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

у населених пунктах» (зі змінами, внесеними згідно до Постанови КМУ № 

809 від 21.08.2019 року) та наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України  № 105 від 10.04.2006 року 

«Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених 

пунктах України» та цим Положенням. 

         1.3. Положення визначає порядок створення загальні організаційні та 

процедурні заходи діяльності, з питань визначення стану земельних 

насаджень на території Лубенської територіальної громади. 

 

2. Повноваження Комісії 

 

         2.1. До повноважень Комісії належить: 

- підготовка та оформлення актів обстеження зелених насаджень; 

- підготовка проєктів рішень виконавчого комітету Лубенської міської ради 

щодо видалення зелених насаджень; 

- підготовка та видача ордерів на видалення зелених насаджень згідно 

рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

         2.2. Обстеження зелених насаджень на території Лубенської 

територіальної громади  проводиться на виконання заходів щодо 

благоустрою населених пунктів  за  зверненнями юридичних і фізичних осіб 

до виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 

 

 



3. Порядок роботи, обов'язки та права Комісії 

 

 3.1. Підставою для обстеження зелених насаджень є заява юридичної 

чи фізичної особи (заявника) до виконавчого комітету Лубенської міської 

ради. 

          3.2. Після надходження заяв секретар Комісії формує порядок (графік) 

обстеження зелених насаджень із зазначенням адрес і об'єктів на наступне 

виїзне засідання Комісії. 

         3.3. Комісія надсилає запит до Державної екологічної інспекції, 

балансоутримувача території або власника земельної ділянки (користувача) 

щодо можливості їх участі в роботі Комісії.  

         3.4. Відповідно до складеного графіка Комісія виїжджає, обстежує та 

визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці та 

складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - 

акт), за формою, затвердженою Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

        3.5.   Засідання виїзної Комісії скликаються за потребою. 

        3.6. Голова Комісії в п'ятиденний термін готує проєкт рішення 

виконавчого комітету про видалення зелених насаджень. 

        3.7.  Виконавчий комітет у місячний строк після надходження 

зазначеного проєкту рішення про видалення зелених насаджень приймає 

відповідне рішення. 

        3.8. Секретар Комісії після отримання відповідного рішення 

виконавчого комітету видає наступного дня заявнику його копію для оплати 

відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

        3.9. На підставі рішення виконавчого комітету секретар готує ордер на 

видалення зелених насаджень і видає його заявнику не пізніше наступного 

робочого дня після надання заявником документа про сплату відновної 

вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

      3.10. Комісія зобов'язана забезпечувати своєчасний та якісний розгляд 

звернень фізичних та юридичних осіб, відповідно до наданих повноважень, у  

терміни, встановленні чинним законодавством. 

      3.11. Комісія постійно вживає заходи щодо збереження зелених 

насаджень. 

                                       

4. Організація роботи Комісії 

 

 4.1. Комісія утворюється у складі голови, секретаря та членів комісії у 

кількості не менше як 6 (шість) чоловік. 

 4.2. Склад Комісії та зміни до нього, положення про Комісію 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради. 

 4.3. Комісію очолює голова, який відповідно до цього Положення 

ініціює та організовує діяльність Комісії, представляє Комісію у 

взаємовідносинах з об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та 

юридичними і фізичними особами, підписує акти обстеження зелених 

насаджень та ордери на їх видалення. 

 4.4. Секретар Комісії: 



- скликає засідання  Комісії та організовує виїзд за попередньо складеним 

порядком (графіком); 

-   оформляє акти обстеження зелених насаджень; 

- готує (виписує) ордери на видалення зелених насаджень на підставі рішення 

виконавчого комітету Лубенської міської ради; 

- готує відповіді на звернення фізичних та юридичних осіб. 

 4.5. У разі відсутності секретаря Комісії його обов'язки виконує один із 

членів Комісії за рішенням Комісії. 

 4.6. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на засіданні 

більше половини її складу. 

4.7. Рішення Комісії ухвалюється відкритим голосуванням і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від затвердженого 

складу Комісії. 

 4.8. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

          4.9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують 

голова та секретар Комісії. 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого  

 комітету Лубенської міської ради                                              Юлія БІЛОКІНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


