
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  30 січня  2020 року                                                                             № 14

Про  видалення дерев
в м. Помічна

        Розглянувши акти міської комісії з питань охорони природи
і навколишнього середовища, санітарного стану і благоустрою обстеження
зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників, насаджень санітарно-
захисних зон), що підлягають видаленню чи пересаджуванню у зв’язку із
забудовою та впорядкуванням земельних площ,  відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про затвердження
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»,
статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись
ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
міської ради  в и р і ш и в :

    1. Дати дозвіл на видалення дерев в кількості  3 штуки згідно переліку
(додаток 1).

    2.  Надати дозвіл на вирізання порослі та обрізання гілок, які
заважають руху автотранспорту по греблі між вул. Гагаріна та вул. Ткаченка в
с. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області.

     3. Контроль   за   виконанням   даного    рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                              Микола АНТОШИК



                                                                                   Додаток 1
                                                                                   до рішення виконкому міської
                                                                                   ради від 30.01.2020 року № 14

ПЕРЕЛІК
дерев в м. Помічна, які потребують видалення

1. В парку біля будівлі міського Палацу культури по
вул. Перемоги, 64 - 1 шт. (клен ).

2. Біля адміністративної будівлі міської ради по вул. Перемоги, 91 – 1 шт.
(ялинка).

3. Біля будинку № 17 по пров. Небесної Сотні – 1 шт. (груша)

__________________________
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