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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
до проекту рішення Чернігівської міської ради про заходи з ліквідації комунального підприємства 
«Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради

Чинна редакція 
Пропозиції
1. Рішення Чернігівської міської ради від 26 вересня 2014 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території м. Чернігова» (44 сесія 6 скликання)
пункт 2 
Визначити уповноваженим органом з питань видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території м. Чернігова комунальне підприємство «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради (Стах А. Ю.).

пункт 2 
Визначити уповноваженим органом з питань видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів на території м. Чернігова комунальне підприємство «Зеленбуд» Чернігівської міської ради (Старіков Р. М.).
2. Рішення міської ради від 31 серпня 2006 року «Про встановлення «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Чернігова» (7 сесія 5 скликання) із змінами  (31 сесія 5 скликання, 11 сесія 6 скликання, 52 сесія 6 скликання)
Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських містах м. Чернігова
Підпункт 4.6. пункту 4
4.6. Після закінчення виконання робіт за дозволом, він повертається до комунального підприємства «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради, а при простроченні строку дії – подовжується до дати прийняття заінтересованими організаціями та підприємствами виконаних робіт по відновленню порушеного об’єкту благоустрою. При поверненні дозволу надається візуальне підтвердження (фотографії) місця відновлення елементів благоустрою після виконання робіт.
Підпункт 4.6. пункту 4 
4.6. Після закінчення виконання робіт за дозволом, він повертається до комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради, а при простроченні строку дії – подовжується до дати прийняття заінтересованими організаціями та підприємствами виконаних робіт по відновленню порушеного об’єкту благоустрою. При поверненні дозволу надається візуальне підтвердження (фотографії) місця відновлення елементів благоустрою після виконання робіт.

абзац 5 підпункту 5.3.
«- видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з комунальним підприємством «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради та обласним управлінням з охорони навколишнього природного середовища,




абзац 5 підпункту 5.3.
«- видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок самостійно або за договорами зі спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубування сухостою проводиться після погодження з комунальним підприємством «Зеленбуд» Чернігівської міської ради та територіальним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,

абзац 1 підпункту 5.8. 
Юридичним і фізичним особам видалення  зелених насаджень дозволяється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради та ордеру на видалення зелених насаджень (ордер), який видається комунальним підприємством «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради.

абзац 1 підпункту 5.8. 
Юридичним і фізичним особам видалення  зелених насаджень дозволяється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради та ордеру на видалення зелених насаджень (ордер), який видається комунальним підприємством «Зеленбуд» Чернігівської міської ради.

підпункт 5.13 пункту 5 
Санітарна обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і проводиться за рішенням балансоутримувача на підставі акта обстеження та термінового ордера, виданого комунальним підприємством «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради, за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, для яких санітарна обрізка дерев не потребує складання та погодження акту обстеження.

 підпункт 5.13 пункту 5 
Санітарна обрізка дерев не є видаленням зелених насаджень і проводиться за рішенням балансоутримувача на підставі акта обстеження та термінового ордера, виданого комунальним підприємством «Зеленбуд» Чернігівської міської ради, за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб, для яких санітарна обрізка дерев не потребує складання та погодження акту обстеження.
3. Рішення міської ради від 28 грудня 2011 року «Про Тимчасовий порядок використання території 
м. Чернігова та скасування рішень міської ради»
Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова
пункт 5.3.1. розділу 5.3.
Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада уповноважує (створює) робочий орган. Функції робочого органу виконує комунальне підприємство «Дільниця з контролю за благоустроєм міста» Чернігівської міської ради.
пункт 5.3.1. розділу 5.3.
Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами міська рада уповноважує (створює) робочий орган. Функції робочого органу виконує комунальне підприємство «Зеленбуд» Чернігівської міської ради.

Начальник управління
житлово-комунального
господарства Чернігівської 
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