
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 31  серпня  2021 року                                                                             № 141

с. Дмитрівка

Про забезпечення належних умов 

експлуатації електромереж на 

території громади 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 
виконання Закону України «Про землі енергетики та правовий режим 

спеціальних зон енергетичних об’єктів», постанови Кабінету Міністрів України 

від 04 березня 1997 року № 209 «Про затвердження Правил охорони 

електричних мереж», розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 13 серпня 2021 року № 569-р «Про забезпечення 
належних умов експлуатації електромереж на території області» та з метою 

створення належних умов функціонування електричних мереж на території 
громади, усунення порушень законодавства в галузі електроенергетики, 
виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Заборонити населенню та юридичним особам висадку дерев в охоронних зонах 
ліній електропередач.
2. Керівникам структурних підрозділів сільської ради, рекомендувати 

керівникам установ, підприємств, організацій:
2.1. вжити невідкладних заходів з приведення зелених насаджень у 

відповідність із вимогами чинних законодавчих актів, активізувати контроль за 
дотриманням цих вимог; 
2.2. забезпечити безумовне дотримання вимог Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства 
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 

10 квітня 2006 року № 105 на виконання Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», а саме:
2.1.1. на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – 

балансоутримувачами цих об’єктів;
2.1.2. на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях– 

установами, організаціями, підприємствами;



2.1.3. на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво – 

забудовниками чи власниками цих територій;
2.1.4. на безхазяйних територіях, пустирях – відділ земельних відносин апарату 

Дмитрівської сільської ради;
2.1.5. на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власниками або 

користувачами.
3. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту апарату Дмитрівської сільської ради організувати 

проведення роз’яснювальної роботи з населенням та юридичними особами – 

власниками дерев, розташованих в охоронних зонах ліній електропередач, 
землекористувачами щодо їх відповідальності згідно з чинним законодавством 

України за належне утримання зелених насаджень та збереження електричних 
мереж. 

4. На засіданнях адміністративної комісії виконавчого комітету Дмитрівської 
сільської ради негайно розглядати та притягати до відповідальності, згідно з 
чинним законодавством, фізичних і юридичних осіб – власників зелених 

насаджень за порушення вимог Правил охорони електричних мереж.
5. Рекомендувати поліцейським  офіцерам громади сектору взаємодії з 
громадами відділу поліції  Кропивницького РУП  по обслуговуванню 

Дмитрівської сільської територіальної громади Акімову О.О., Бургазу М.В. 
посилити контроль за недопущенням розкрадання, псування, 
розукомплектування електричних мереж, спалювання в літній та осінній 

періоди залишків сухої рослинності в зонах їх проходження. 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова         Наталія СТИРКУЛЬ




