
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ 
 

 від 29 квітня 2022 року                                                         № 95 

 

Про проведення місячника благоустрою та поліпшення санітарного 

стану на території Гірської сільської територіальної громади в 2022 році  
  

З метою поліпшення естетичного, санітарного стану прибудинкових 

територій і об’єктів масового перебування та відпочинку населення, залучення 

керівників підприємств, установ, 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 територіальної громади з 01 

травня по 31 травня 2022 року місячник з благоустрою та поліпшення 

санітарного стану на території Гірської сільської територіальної громади. 

2. Затвердити план заходів по проведенню місячника благоустрою та 

поліпшення санітарного стану на території Гірської сільської територіальної 

громади (Додаток 1). 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності вжити заходів по приведенню в належний стан об’єктів благоустрою 

(їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену 

Правилами благоустрою на території Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області прилеглу до цих об’єктів територію. 

4. Місячник благоустрою на території Гірської сільської територіальної 

громади проводити з дотриманням правил та обмежень в умовах правового 

режиму воєнного стану.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради з питань комунальної власності, житлової політики, 

комунального господарства, транспорту, енергозбереження та благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                         Роман ДМИТРІВ 

 
                                                                     

                                                                                



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради  

від 29 квітня 2022 року № 95 

                                                          

ПЛАН 

заходів по проведенню місячника благоустрою на території Гірської 

сільської територіальної громади 

 

  

№  

п/п  
Назва заходу  Відповідальна особа  

Термін 

виконання  

Відмітка  

Про 

виконання  

1  
Прибирання від сміття місць 

загального користування  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  
постійно    

2  
Благоустрій територій 

прилеглих до пам’ятників  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  
постійно    

3  

Привести в належний стан 

територій дитячих 

майданчиків  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  
постійно    

4  
Привести в належний стан 

кладовищ  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  
постійно    

5  

Звернутись до керівників 

підприємств, організацій,  

установ та ФОП, які ведуть 

діяльність на території  

сільської ради, з метою  

виконання ними заходів по  

благоустрою прилеглих  

територій  

Спеціаліст-інспектор з 

благоустрою відділу 

благоустрою Стрельніков 

О.  

постійно    

6  

Привести в належний 

санітарний стан  

прибудинкові території 

гуртожитків та  

багатоквартирних будинків  

(прибирання сміття, 

розчищення від порослі  

бур’янів)  

Керівник обслуговуючої 

організації  
постійно    



7  

Привести в належний стан 

санітарні зони джерел  

питного водопостачання  

(водозабірних свердловин, 

водонапірної вежі) (прибрати  

сміття, побілити, вирубати 

порослі бур’янів)  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  

  

постійно    

8  

Проведення озеленення 

території Гірської сільської 

ради, висадження дерев та 

інших зелених насаджень  

Начальник управління 

ЖКГ та КБ Жила В.О., 

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  

 

постійно    

9  

Спилювання та підрізка гілля 

фаутних та аварійних  

дерев по вулицях населених 

пунктів  

Директор КП «Горянин» 

Ганжа О.М.  
постійно    

10  
Розчищення, благоустрій та 

відновлення квітників, клумб 

Директор КП «Горянин»  

  Ганжа О.М.  
постійно    

  

  

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                         Роман ДМИТРІВ 

 


