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Про подання прокурора Закарпатської  
міжрайонної прокуратури з нагляду за  
додержанням законів у природоохоронній  
сфері від 02.08.13 року № 54-1175вих-13 
 

 
Розглянувши подання прокурора Закарпатської міжрайонної прокуратури 

з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері від 02.08.13 року 
№ 54-1175вих-13 про усунення порушень вимог законодавства про місцеве 
самоврядування, благоустрій населених пунктів в частині охорони та 
відновлення зелених насаджень, керуючись пунктами 1, 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.06.2006 року № 826 «Про затвердження Порядку 
визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», пунктами 10, 11 
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про 
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах», рішенням виконкому від 15.08.2012 року № 264 «Про затвердження 
порядку видалення, висадження зелених насаджень та розрахунку відновної 
вартості всіх видів зелених насаджень на території міста», відповідно до ст. 28 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Подання міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у 

природоохоронній сфері від 02.08.13 року № 54-1175вих-13 задовольнити. 
2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.): 
- провести розрахунок відновної вартості зелених насаджень відповідно 

до актів складених міжвідомчою комісією 16.12. та 20.12.2010 року та 
02.12.2011 року при передачі земельних ділянок у власність в районі        
вул. Стефаника та Запорізької, 23; 

- провести обстеження та розрахунок відновної вартості зелених 
насаджень на земельних ділянках наданих у власність громадянам за період з 
2012 року. 

3. Управлінню містобудівельного комплексу та земельних ресурсів 
(Самсонов Л.В.) при затвердженні проектів землеустрою та передачі земельних 



ділянок у власність, перевіряти наявність акту технічного обстеження зелених 
насаджень та розрахунку відновної вартості зелених насаджень. 

4. Управлінню Держземагентсва в Ужгородському районі Закарпатської 
області (Чепкий О.О.) щоквартально подавати виконкому міської ради перелік 
земельних ділянок переданих у власність. 

5. Юридичному відділу виконавчого комітету проводити претензійно-
позовну роботу щодо стягнення коштів по сплаті відновної вартості зелених 
насаджень відповідно до чинного законодавства у випадку несплати вказаних 
коштів у добровільному порядку.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 
голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.   

 
 
 

Міський голова            В. Погорелов 


