
 

 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

від    2016 р.        № 

м. Знам’янка 

 

 

Про затвердження складу постійно діючої 

комісії для проведення обстежень 

стану зелених насаджень міста                        

 

У зв’язку з кадровими змінами в управлінні містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства, та відповідно до п.4 «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених  пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045», керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити склад постійно діючої комісії для проведення обстежень стану зелених 

насаджень міста (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету від 23 травня 2014 року № 205 «Про затвердження складу 

постійно діючої комісії для проведення обстежень стану зелених насаджень міста», від 

12 червня 2015 року № 178 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради від 23 травня 2014 року № 205 «Про затвердження складу 

постійнодіючої комісії для проведення обстежень стану зелених насаджень міста», від 

16 березня 2012 року № 108 «Про порядок видалення та визначення відновної вартості 

зелених насаджень», від 9 листопада 2012 року № 637 «Про розгляд листа Міністерства з 

питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 року № 127 та 

скасування рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 16.07.2012 р. 

№108», від 22 листопада 2013 року № 559 «Про затвердження складу постійно діючої 

комісії для проведення обстежень стану зелених насаджень міста» вважати такими, що 

втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С. Гребенюка 

 

 
 

 

Міський голова     С. Філіпенко 
 



Затверджено рішенням 

виконавчого комітету 

від      2016 року №  

 

 

Склад 

постійно діючої комісії для проведення обстеження стану зелених насаджень 

міста Знам’янка 

 

Голова комісії: 

 

начальник управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради; 

 

Заступник голови комісії: 

 

заступник начальника управління містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства Знам’янської міської ради; 

 

Секретар комісії: 

 

головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради; 

 

Члени комісії: 

 

- керівник комунального підприємства  «Знам’янська житлово-експлуатаційна 

контора № 1»; 

 

- головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування управління містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства Знам’янської міської ради; 

 

- головний спеціаліст відділу земельних питань Знам’янської міської ради; 

 

 


