ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
04 липня 2019 року № 181


ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

1. У своїй діяльності комісія з комісія з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (далі – комісія), керується постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 01 серпня 2006 року „Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, рішенням Бориславської міської ради від 28 січня 2011 року № 79 „Про надання повноважень Бориславському міському голові”, а також цим Положенням. Комісію створюється виконавчим комітетом міської ради, а персональний склад у порядку визначеному цим положенням. 
2. Комісію очолює перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. У разі відсутності голови комісії її очолює заступник голови комісії – начальник відділу оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради. До складу комісії входять посадові особи відповідно до переліку, затвердженого рішенням виконавчого комітету. Голова комісії при необхідності залучає до роботи комісії заявника, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території. 
3. Підставою для проведення обстеження є заява від юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.
4. Головою комісії у дводенний термін, після надходження заяви, надсилаються запити до територіального органу Держекоінспекції, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території та комунального підприємства, що здійснює утримання зелених насаджень, щодо можливості їх участі в роботі комісії.
5. Після надходження відповіді, голова комісії подає на затвердження міському голові персональний склад комісії. Комісія, у п'ятиденний строк після її затвердження, визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за формою затвердженою Мінрегіоном.
6. Відновна вартість зелених насаджень на території міста визначається згідно рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 18 вересня 2013 року №200 „Про затвердження розрахунків відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню в м. Бориславі”, розробленої відповідно до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №127 від 12 травня 2009 року „Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”.
Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі. 
У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.
Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень розташованих на земельній ділянці і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за формою, затвердженою Мінрегіоном.
Голова комісії готує в п’ятиденний строк проект рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і залишаються на земельній ділянці.
Виконавчий комітет Бориславської міської ради у місячний строк після надходження зазначеного проекту рішення про видалення зелених насаджень приймає відповідне рішення і видає наступного дня заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.
Ордер на видалення зелених насаджень виконавчий комітет Бориславської міської ради видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.	
7.Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:
	будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, обєктів інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших обєктів будівництва, що супроводжується за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;
	знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;
	ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
	відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;
	проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельні електромережі;
	досягнення деревом вікової межі; 
	провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
	ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації; 
	видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості;
	видалення зелених насаджень на земельній ділянці яка перебуває у приватній власності та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.


           

В.о.керуючого справами виконкому,
перший заступник міського голови                                                  Р.С.Садлівський





ДОДАТОК 
рішення виконавчого комітету
04 липня 2019 року № 181


Посадовий склад комісії
з питань визначення стану зелених насаджень та
 їх відновної вартості

Голова комісії – перший заступник міського голови.

Заступник голови комісії – начальник відділу оборонної роботи, цивільного 
захисту та охорони довкілля Бориславської міської 
ради.

Члени комісії:

- спеціаліст І-категорії відділу оборонної роботи цивільного захисту та охорони довкілля Бориславської міської ради; 
- начальник КП „Зелений світ”;
- представник територіального органу Держекоінспекції;
- інші*.



В.о.керуючого справами виконкому,
перший заступник міського голови                                                  Р.С.Садлівський





















Примітка:
* При необхідності голова комісії залучає до роботи комісії заявника, власника земельної ділянки (користувача), балансоутримувача території.

