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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 165

 29.11.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що
підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про
затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської
сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від
27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Семеняці  Віті Володимирівні  на видалення 15(п’ятнадцять) дерев за

адресою: с.  Мар’ївка, вул. Першотравнева (ярок) (згідно акту №12 від 11
вересня 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови В. Северин.
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6) Сільський голова  ного, 
природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і 
охорони земель;

7) активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення 
права користування земельними ділянками у відповідності до вимог 
чинного законодавства;

8) продовжити роботу по виявленню порушень земельного законодавства у 
галузі використання і охорони земель в межах населених пунктів 
громади, використання земельних ділянок за відсутності документів, що 
посвідчують право на них;

7. Начальнику фінансового управління Пашкуровій В.В.:
2) постійно контролювати стан надходження до сільського бюджету сплати  

земельного податку та орендної плати.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, 
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій Обливанцову 
І.Ю.

Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ


