
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ГІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

Про проведення двомісячника благоустрою та поліпшення санітарного стану 

в населених пунктах Гірської сільської ради в 2021 році 
 

    З метою поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових територій і 

об’єктів масового перебування та відпочинку населення, залучення керівників 

підприємств, організацій та громадськості до вирішення цих завдань, керуючись 

ст. ст. 10, 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Гірської 

сільської ради, 
 

ВИРІШИВ: 
 

1) Провести на території Гірської сільської ради з 01 квітня по 31 травня 2021 

року двомісячник з озеленення та благоустрою населених пунктів сільської ради, 

залучивши до цього підприємства, установи і організації незалежно від форм 

власності, фермерські господарства, депутатів сільської ради, приватних 

підприємців та жителів сіл сільської ради. 

2) Керівники підприємств, установ, організацій, власники господарств 

незалежно від форм власності несуть персональну відповідальність за дотримання 

належного санітарного стану та благоустрою на власних, прилеглих і закріплених 

територіях. 

3) Дільничному інспектору разом з працівниками сільської ради складати 

протоколи про адміністративні порушення в частині недотримання правил 

благоустрою та направляти на розгляд адміністративної комісії при виконкомі 

сільської ради. 

4) Про хід виконання даного рішення заслухати в травні поточного року. 

5) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питать комунальної власності, житлової політики, комунального господарства, 

транспорту, енергозбереження та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 
 

 

 

 

 



Додаток 1 

до проекту рішення виконавчого 

комітету   березня 2021 року № 

 

 

 

 

 

ШТАБ 

по проведенню двомісячника благоустрою на території Гірської сільської ради 
 
 

 

-                                                  – голова штабу; 

-                                                  – заступник голови штабу; 

-                                                   – секретар штабу. 

 

 
 
 
 
 

Сільський голова                                                                                               Роман ДМИТРІВ 



Додаток 2 
до проекту рішення виконавчого 

комітету    березня 2021 року № 
 
 

 

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  постійно  

 загального користування    

2 Благоустрій територій,  постійно  

 прилеглих до пам’ятників    

3 Вивіз органічного сміття з    

 території населеного пункту    

4 Привести в належний санітарний  постійно  

 стан території дитячих    

 

майданчиків (завезення піску до 

пісочниць)     

5 Привести в належний санітарний  постійно  

 стан кладовищ    

6 Ліквідувати стихійні  постійно  

 

сміттєзвалища на території 

Гірської сільської ради    

7 Відправити листи до всіх  постійно  

 керівників підприємств,    

 організацій, установ та ФОП, які    

 ведуть діяльність на території    

 сільської ради, з метою    

 виконання ними заходів по    

 благоустрою прилеглих    

 територій    

8 Привести в належний санітарний  постійно  

 стан прибудинкові території    

 гуртожитків та багатоквартирних    

 будинків (прибирання сміття,    

 розчищення від порослі бур’янів)    

9 Привести в належний стан  постійно  

 санітарні зони джерел    

 питного водопостачання    

 (водозабірних свердловин,    

 водонапірної башти)    

 (прибрати сміття, побілити,    

 вирубати порослі бур’янів)    



10 Провести благоустрій населеного  постійно  

 пункту, залучивши членів    

 виконкому, депутатів сільської    

 Ради, активних мешканців    

11 Проведення озеленення території  постійно  

 села Гора, висадження дерев та    

 інших зелених насаджень    

12 Привести в належний санітарний  постійно  

 стан території, прилеглі до    

 організацій, підприємств,    

 установ    

 Спилювання та підрізка гілля  постійно  

 фаутних та аварійних дерев по    

 вулицях села    

 Розчищення, благоустрій та  постійно  

 відновлення квітників, клумб    
 
 
 
 
 

 

Сільський голова                                                                        Роман ДМИТРІВ 


