
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

« 23 » січня  2018 року                             м. Біла Церква                                               № 37 

 

Про безкоштовну передачу колод дерев 

необроблених, отриманих від видалення аварійних 

та сухостійних дерев в місті Біла Церква 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 15 січня 2018 року № 104, з метою соціальної підтримки 

жителів міста, відповідно  до підпунктів 197.1.15, 197.1.16  пункту 197.1 ст. 197 

Податкового кодексу України, підпунктів 5, 7  пункту  «а» ст. 30, підпункту 1 пункту  «а» 

ст.34, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону 

України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні»,  п. 14 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», Наказу Міністерства будівництва, архітектури та  

житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 «Про 

затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Створити комісію по інвентаризації колод дерев необроблених, які 

пропонуються для безкоштовної передачі до управління соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради, в складі:  

- голови комісії – заступник директора департаменту - начальник управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради Колотницька А.В.,  

- членів комісії: 

- керівник підрядної організації, яка визначена Переможцем державних конкурсних 

торгів на закупівлю послуг по видаленню дерев та догляд за деревами (за згодою),  

- представник відділу охорони навколишнього природного середовища управління 

благоустрою та екології департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради,  

- представники комунальних підприємств Білоцерківської міської ради житлово-

експлуатаційних контор № 1, 6, 7; 

- громадські організації (за згодою). 

2. Дати дозвіл на безкоштовну передачу управлінню соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради колод дерев необроблених, отриманих від видалення 

аварійних та сухостійних дерев в місті Біла Церква, на підставі акту інвентаризації колод 

дерев необроблених, які пропонуються до передачі управлінню соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради, що додається.  
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3. Дану передачу колод дерев необроблених, отриманих від видалення аварійних 

та сухостійних дерев в місті Біла Церква, проводити на підставі акту прийому-передачі 

колод дерев необроблених, що додається. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  

Гнатюка В.В. 

 

Міський голова                                                                               Г. Дикий 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 

 ____________  ____________________ 

   (підпис)              (ініціали та прізвище)   

 „_____”  ________________20 ___ р.    

 

                          

АКТ 

інвентаризації колод дерев необроблених, які пропонуються до передачі 

 управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 
  

 

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  від „___” _____________________ 20___ р. № ______ комісією у складі 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (посади, прізвища та ініціали членів комісії) 

проведено інвентаризацію колод дерев необроблених, отриманих від знесення аварійних та сухостійних дерев в місті Біла Церква, які пропонуються до передачі управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради  

Інвентаризацію розпочато                 „_____” ______________________  20_____р. 

Інвентаризацію закінчено                  „_____” ______________________  20_____р. 

  Під час проведення інвентаризації встановлено таке: 

1) загальна кількість передачі  ____________________________________________________________________  м3 

                                                                                                                                                                                   (літерами) 

Члени комісії: ____________________  _________________________________  ______________________________________________ 
                                 (посада)                                                            (підпис)                                                                                         (ініціали та прізвище) 

                          ____________________  _________________________________  ______________________________________________ 
                                 (посада)                                                            (підпис)                                                                                         (ініціали та прізвище) 

                          ____________________  _________________________________  ______________________________________________ 
                                 (посада)                                                            (підпис)                                                                                         (прізвище та ініціали) 

 

 

№ 

з/п 

Стан деревини 

(задовільний, 

незадовільний) 

 

Примітка 

Фактично виявлено 

Причина непридатності деревини  

(короткий опис) 

Кількість деревини, що 

підлягає передачі  

(м3) 

Кількість 

деревини  

(м3) 

Кількість 

деревини, 

непридатної 

для передачі  

(м3) 

1 2 3 4 5 6 7 

              

       

       

       

              



 

 

   

 

АКТ 

прийняття-передачі колод дерев необроблених 

 
«____»___________ 20___ р.                                                                                             м. Біла Церква 

 

 

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від "___" ______ 20__ р. 

№ ____ та акту інвентаризації колод дерев необроблених, які пропонуються до передачі управлінню 

соціального захисту населення Білоцерківської міської ради від «___»___________ 20__ р., 

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, в особі представника 

_______________________________________________________надалі іменується «ПРИЙМАЧ»               з 

однієї сторони, приймає, а____________________________________________________________   в особі                                                                                                                                                      

                                                                         (назва підрядної організації) 

_____________________________________________________________________,          надалі іменується 

«ПЕРЕДАВАЧ», з іншої сторони передає колоди дерев необроблених в кількості, наведеної у таблиці 

нижче: 

   

     

ПЕРЕДАВАЧ ПРИЙМАЧ Примітка 

Деревина  

(опис, стан) 

Кількість (м3) Деревина (опис, 

стан) 

Кількість (м3) 

1 2 3 4 5 

     

Колоди дерев 

необроблених 

 

 

    

 

Загальна кількість деревини, що передається:(___________) м3, 

________________________________________________________________________________________. 

 

 

ПРИЙМАЧ: __________________ 
(посада) 

__________________ 
(підпис) 

__________________________ 
(прізвище та ініціали) 

   м.п.    

    

ПЕРЕДАВАЧ: __________________ 
(посада) 

__________________ 
(підпис) 

____________________________ 
(прізвище та ініціали) 

  м.п.    

 

  

 


