
 
проєкт 

 
 

 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від                              № 

м. Краматорськ      

 

Про попередній розгляд проекту 
рішення міської ради «Про розгляд 
підтриманої петиції  Іванова О.О. 
про покіс трави на газонах в місті 
Краматорськ» 

 

Попередньо розглянувши проект рішення міської ради «Про розгляд підтриманої 
петиції Іванова О.О. про покіс трави на газонах в місті Краматорськ», з метою вирішення 
питання  щодо  покосу трави   в  місті  Краматорськ,  керуючись ст. 52 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

           виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

Внести на розгляд міської ради проект рішення «Про розгляд підтриманої петиції 
Іванова О.О. про покіс трави на газонах в місті Краматорськ» (додається). 
 

 

 

Міський голова                                                                                           О.В. Гончаренко 

 



Проект 

 

КРАМАТОРСЬКА   МІСЬКА   РАДА  
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

від                              № 

м. Краматорськ      

 

 

Про розгляд підтриманої петиції 
Іванова О.О. про покіс трави на 
газонах в місті Краматорськ   
 

 

Розглянувши електронну петицію Іванова О.О. про покіс трави на газонах в місті 
Краматорськ, відповідно до Наказу № 105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил  
утримання  зелених насаджень   у   населених   пунктах   України»,   рішення   
Краматорської   міської   ради    від 12.10.2017    № 28/VII-375 «Про затвердження Порядку 
розгляду електронної петиції у Краматорській міській раді»,  керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

           міська рада 

 

В И Р І Ш И ЛА: 
 

1.  Частково підтримати вимоги петиції Іванова О.О. про покіс трави на газонах в 
місті Краматорськ. 

 

2.  Провести роз’яснювальну роботу КП «ДРУАС», ТОВ «УК «Ладіс», КО «ЖБК» і 
ОСББ щодо необхідності вимог законодавства щодо догляду за газонами. 

 

3.  Рекомендувати КП «ДРУАС», ТОВ «УК «Ладіс», КО «ЖБК» і ОСББ не проводити 
роботи з покосу трави з 22.00 до 7.00.  

 

4.  Рекомендувати КП «ДРУАС» сприяти створенню газонів з використанням 
багаторічних декоративних та лугових трав.  

 

5. Відхилити вимогу щодо проведення регулярних інспекцій з метою виявлення 
порушень та застосування адміністративних покарань у зв’язку з недоцільністю. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
відповідно до розподілу повноважень.    
 
 

 

Міський голова                              О.В. Гончаренко 
 


