
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

П Р О Є К Т     Р І Ш Е Н Н Я 

 

        від _________ 2022 року                                                                         № _____ 

 

Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Гірської сільської 

ради «Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень 

та їх відновної вартості» від 12 листопада 2021 року № 399. 

 
Керуючись статтею 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 зелених насаджень на  

території Гірської сільської ради та у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий 

комітет Гірської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Гірської сільської ради, 

«Про утворення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної 

вартості» від 12 листопада 2021 року № 399, а саме: 

-  Затвердити склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості у новій редакції (додаток 1).  

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської 

Счастливого М.А. 

 

 
 

Сільський голова Роман ДМИТРІВ



                                              Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Гірської сільської ради 

                                    2022 року № 

 
 

Склад постійно діючої Комісії з питань визначення стану зелених насаджень та 

їх відновної вартості на території Гірської сільської ради 
 

 

Голова комісії ЯРЕМЕНКО Сергій Васильович, начальник 

відділу інспекції з паркування УЖКГ 

та КБ виконавчого комітету Гірської сільської 

ради. 

Секретар комісії КАРПЕНКО Олеся Даниїлівна, головний 

спеціаліст – інспектор з благоустрою відділу 

благоустрою УЖКГ 

та КБ виконавчого комітету Гірської сільської 

ради. 

Член комісії СТРЕЛЬНІКОВ Олександр Володимирович, 

спеціаліст – інспектор з благоустрою відділу 

благоустрою УЖКГ 

та КБ виконавчого комітету Гірської сільської 

ради. 
 

 

 

Сільський голова Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПІДГОТУВАЛА 

Головний спеціаліст-інспектор з благоустрою відділу благоустрою управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської 

ради 

___________                Олеся КАРПЕНКО 

дата 

 

ПОГОДЖЕНО 

В.о. начальника відділу правового та кадрового забезпечення 

___________                 Євгеній СТЕПАНЕНКО 

дата 
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