
 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

             

    

від 24.04.2018 року № 46 

 м.Кам’янка 

 

Про заходи робочої групи 

з благоустрою міста по утриманню 

міста в належному санітарному стані. 

 

 Відповідно до п.7 «а» ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. про заходи по утриманню 

міста в належному санітарному стані,- 

 

виконком міської ради – в и р і ш и в: 

 

1. Затвердити заходи робочої групи з благоустрою міста Кам’янської міської 

ради по утриманню міста в належному санітарному стані згідно з 

додатком. 

2. Старшому майстру робочої групи з благоустрою міста Кам’янської міської 

ради Гончаренко Н.А. : 

- забезпечити виконання вищезазначених заходів; 

- спільно з головами вуличних комітетів провести роботу по питанню 

наведення та підтримання належного санітарного стану; 

- забезпечити стовідсоткове заключення угод з підприємствами, 

організаціями, установами та приватним сектором на вивіз побутового 

сміття; 

- у разі порушень Правил благоустрою міста складати протоколи на 

порушників; 

3. Керівникам підприємств, організацій, установ ( незалежно від форм 

власності), головам правлінь садових, огородніх, гаражних товариств, 

власникам приватних будівель постійно організовувати роботу по 

систематичному і своєчасному знищенню бур’янів та об’єктів рослинного 

карантину, підтримувати належний санітарний стан на прилеглих та 

закріплених територіях. 

4. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Нечиталюку О.В. : 



- посилити вимоги до керівників підприємств, організацій, установ міста по 

дотриманню належного санітарного стану на закріплених за ними 

територіях та дотримання виконання рішення міськвиконкому щодо 

проведення щоп’ятниці санітарного дня; 

- на засіданнях адміністративної комісії притягувати до відповідальності 

порушників Правил благоустрою міста; 

- активізувати роботу комісії по контролю за проведенням в місті єдиного 

санітарного дня. 

5. Організацію виконання рішення покласти на старшого майстра робочої 

групи з благоустрою міста Гончаренко Н.А., контроль на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка 

О.В. 

 

 

Міський голова                             В.І.Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення виконкому 

міської ради  

  від  24.04.2018 р. № 46   

 

З а х о д и  

робочої групи з благоустрою міста по утриманню міста в належному стані. 

 

1.Ліквідовувати стихійні сміттєзвалища по місту. 

      II-III квартал. 

2. Постійно підтримувати санітарний стан в місті. 

3. Заготовити піщано-соляну суміш  для безаварійної роботи в зимовий період 

2018-2019 рр. 

     III-й квартал. 

4. Постійно скошувати бур’яни по місту. 

    II-III квартал. 

5. Ремонтувати автобусні зупинки по місту. 

6. Позпилювати аварійні та вражені омелою дерева. 

    II-III квартал. 

7. Продовжити роботу по укладенню угод з підприємствами, організаціями, 

установами та приватним сектором на вивіз побутового сміття. 

    Постійно. 

8. Провести роботу по озелененню міста, впорядкуванню клумб, газонів, вчасної 

розчистки зелених насаджень. 

 

 

 

Заступник міського голови                                        О.В.Нечиталюк 

 

 


