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ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 листопада 2022 року № 96

Про створення комісії з питань  обстеження санітарного 
стану полезахисних лісових смуг, розташованих на землях 
сільськогосподарського призначення Дергачівської міської
ради, що межують із земельними ділянками, переданими в  
оренду селянському (фермерському) господарству «Обрій»
 

Розглянувши клопотання голови селянського (фермерського) господарства

«Обрій» Олени Євчун від 01 листопада 2022 року про необхідність проведення

невідкладних  заходів  щодо  поліпшення  санітарного  стану  полезахисних

лісових  смуг,   розташованих  на  землях  сільськогосподарського  призначення

Дергачівської  міської  ради,  керуючись  Правилами утримання та  збереження

полезахисних  лісових  смуг,  розташованих  на  землях  сільськогосподарського

призначення,  затвердженими  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від

22  липня  2020  року  №  650,  (далі  –  Правила  утримання  та  збереження

полезахисних лісових смуг), пп. 1 п. "б" частини першої статті 33,   частиною

шостою  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

виконавчий комітет міської ради
                                      

ВИРІШИВ: 

1. Створити комісію з питань   обстеження санітарного стану полезахи-

сних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначен-

ня Дергачівської міської ради, що межують із земельними ділянками, передани-

ми  в  оренду  селянському  (фермерському)  господарству  «Обрій»,  (далі  –

Комісія) та затвердити її персональний склад, шо додається.

2. Комісії  здійснити обстеження санітарного стану полезахисних лісових

смуг, що розташовані на землях сільськогосподарського призначення Дергачі-

вської міської ради та межують із земельними ділянками, переданими в оренду

селянському (фермерському) господарству «Обрій»,  при цьому виконати всі



необхідні дії, передбачені  Правилами утримання та збереження полезахисних

лісових смуг.

3.  Власникам земельних ділянок та землекористувачам при організації

виконання робіт із поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг,

розташованих  на  землях  сільськогосподарського  призначення  Дергачівської

міської ради, забезпечити безумовне дотримання вимог, визначених Правилами

утримання та збереження полезахисних лісових смуг. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Інгу ТОКАРЕНКО. 

Секретар ради     Світлана КУЧЕРЕНКО
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