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Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від  31 серпня 2021 року                                                                         № 120

Про  видалення дерев на
території Помічнянської
міської ТГ

        Розглянувши акти міської комісії з питань обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню,  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», враховуючи заяви гр.
Секмедин Л.О., Левченка В.І., Жалоби О.В., депутата міської ради
Луковського С.В. про видалення аварійних дерев, 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 на території Помічнянської міської
територіальної громади в кількості  3 штук згідно переліку (додаток 1).

2. Надати дозвіл на обрізання гілок дерев у кількості 3 штук згідно
переліку  (додаток 2).

3. Контроль   за   виконанням   цього  рішення  залишаю за собою.

Міський голова                                                               Микола АНТОШИК
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Додаток 1

 до рішення виконкому міської
 ради від 31.08.2021 року № 120

ПЕРЕЛІК
дерев на території Помічнянської міської ОГ, які потребують видалення

1. біля будинку по вул. Перемоги, 110  – 1 шт. (тополя);

2. біля будинку по вул. Перемоги, 101 – 1 шт. (каштан);

3. біля будівлі «Центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул.
Перемоги, 89 – 1 шт. (каштан).

__________________________

Додаток 2

 до рішення виконкому міської
 ради від 31.08.2021 року № 120

ПЕРЕЛІК
дерев на території Помічнянської міської ОГ,

які потребують обрізування гілок

1. в сквері по вул.Елеваторська – 1 шт. (липа);
2. біля будинку по вул. Перемоги, 93 – 1 шт. (клен);
3. на Базарній площі біля торгівельного павільйону «Гардеробчик» - 1

шт. (липа).

_____________________
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