
 

 

 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
Бориспільського району 

Київської області 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
                     

Про затвердження заходів двомісячника благоустрою населеного пункту 
 

 

від _________________ року                                               № _____ 
 
 

1. Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
виконавчий комітет  

ВИРІШИВ: 
 

1 Затвердити заходи, спрямовані на поліпшення стану довкілля згідно з 
додатком 2.  

2. Секретарю сільської ради Шершень Л.Ф. довести дане рішення до всіх без 
винятку керівників підприємств, організацій, установ та ФОП, які ведуть 
діяльність на території сільської ради, з метою виконання ними заходів по 
благоустрою прилеглих територій. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету. 
 
 
 

 
Сільський голова                                          Р.М.Дмитрів 

        
 
 
 
 
 

  



 

 

Додаток 1 
Затверджено рішенням виконавчого комітету 

Від № 
 

ШТАБ 
по проведенню місячника благоустрою на території Гірської сільської ради 

 
 
 

- Жила Вячеслав Олександрович – голова штабу; 
- Карпенко Олеся Даниїлівна – заступник голови штабу; 
- Шершень Людмила Феодосіївна – секретар штабу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сільський голова Р.М.Дмитрів 



 

 

Додаток 2  
Затверджено рішенням виконавчого комітету 

від р. № 
 
 
 

ЗАХОДИ 
по поліпшенню стану довкілля на території  

Гірської сільської ради 
№ Назва заходу Відповідальна Термін Відмітка 

п/п  особа виконання про 
    виконання 

1 Прибирання від сміття місць Директор КП постійно  
 загального користування «Горянин»   

2 Благоустрій територій, Директор КП постійно  
 прилеглих до пам’ятників «Горянин»   

3 Привести в належний санітарний Директор КП постійно  
 стан території дитячих «Горянин»   

 
майданчиків (завезення піску до 
пісочниць)     

4 Привести в належний санітарний Директор КП постійно  
 стан кладовищ «Горянин»   

5 Відправити листи до всіх Секретар   
 керівників підприємств, сільської ради   
 організацій, установ та ФОП, які Шершень Л.Ф.   
 ведуть діяльність на території    
 сільської ради, з метою    
 виконання ними заходів по    
 благоустрою прилеглих    
 територій    

6 Привести в належний санітарний ДП інститут, постійно  

 стан прибудинкові території 
ВАП ПЗ 
Бортничі,   

 гуртожитків та багатоквартирних Кантрі Хаус   
 будинків (прибирання сміття,    
 розчищення від порослі бур’янів)    

7 Привести в належний стан ДП інститут постійно  
 санітарні зони джерел «Горянин»   
 питного водопостачання    
 (водозабірних свердловин,    
 водонапірної башти)    
 (прибрати сміття, побілити,    
 вирубати порослі бур’янів)    



 

 

8 Провести благоустрій населеного Секретар   
 пункту, залучивши членів сільської ради   
 виконкому, депутатів сільської Шершень Л.Ф.   
 Ради, активних мешканців    

9 Проведення озеленення території Директор КП   
 села Гора, висадження дерев та «Горянин»   
 інших зелених насаджень    

10 Розчищення, благоустрій та Директор КП   
 відновлення квітників, клумб «Горянин»   

 
 
 
 
 
 

Сільський голова Р.М.Дмитрів 


