
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 28.07.2022 року              Стрий                     №  148

Про створення робочої групи
щодо обстеження зелених насаджень           
(дерев), які розташовані  на територіях 
житлових районів, міжквартальних,    
прибудинкових територіях 
комунальної власності у м.Стрий

     Керуючись пп.20 ч.4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та на виконання рішення сесії міської ради від 07.07.2022 № 278 «Про 
інвентаризацію зелених насаджень (дерев) на території Стрийської міської 
територіальної громади»:

     1.Створити робочу групу   в складі:

Дмитришин М.С.-  перший заступник міського голови, голова робочої групи
Пастущин І.Я. –     начальник управління ЖКГ Стрийської міської ради,
                                заступник голови робочої групи
Швед Н.О.   –         начальник відділу (інспекції)  з благоустрою    
                                управління  ЖКГ, секретар робочої групи    

Члени робочої групи:

Остапчук С.П. - головний інженер Стрийського МККП
Кулак В. М.  - начальник дільниці по озелененню Стрийського МККП
Шульга А.М.  – головний інженер КП «УК «Комфортний Стрий»
Андрушків О.С. – заступник начальника відділу земельних ресурсів  виконавчого 
комітету Стрийської міської ради
Ляшова І. – головний сспеціаліст відділу культурної спадщини та дизайну міського 
середовища управління містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Стрийської міської ради
Шкрібинець М.М. – головний спеціаліст відділу (інспекції)  з благоустрою управління   
ЖКГ 
Пагутяк І.С. – начальник відділу ЖКГ, благоустрою та екології управління ЖКГ

     2. Робочій групі до 31.12.2022 року провести обстеження зелених насаджень 
(дерев), які розташовані  на територіях житлових районів, міжквартальних,    
прибудинкових територіях комунальної власності  у м.Стрий.



     3. На підставі обстеження робочій групі скласти акт обстеження зелених 
насаджень на території м.Стрия (додаток №1), в якому вказати  місцезнаходження 
зелених насаджень, кількісний   склад дерев, породу та їх стан.
    4. Робочій групі скерувати клопотання на комісію з питань визначення стану 
зелених насаджень та їх відновної вартості щодо  виявлених, під час обстеження, 
аварійних дерев. 
    5. Стрийському МККП, згідно актів    комісії з питань визначення стану зелених 
насаджень та їх відновної вартості, що підлягають видаленню,     здійснювати 
видалення  аварійних дерев за рахунок коштів міського бюджету в межах річних 
кошторисних призначень в порядку, визначеному законодавством України.
     6. Дерева, які залишились після видалення аварійних дерев на територіях житлових 
районів, міжквартальних,    прибудинкових територіях комунальної власності  у 
м.Стрий передати на утримання та обслуговування Стрийському МККП рішенням 
сесії Стрийської міської ради. 
     7. Рішенням сесії Стрийської міської ради передбачити за рахунок яких коштів 
буде здійснюватись утримання та обслуговування зелених насаджень на територіях 
житлових районів, міжквартальних, прибудинкових територіях комунальної власності  
у м.Стрий. 
     8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник
міського голови                                                                          Микола ДМИТРИШИН



Додаток № 1 
До розпорядження міського голови 

від « 28 »  07.2022 р. №     148

Акт обстеження зелених насаджень на території м.Стрия

№ Місцезнаходження 
дерев

Порода 
дерев

Висота, 
м

Діаметр 
стовбура на
 висоті 1,3 м 

від землі
см

Кількість Якісний стан
дерев

Керуюча справами виконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА


