
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 30.10.2018 року № 130   

м.Кам’янка 

 

Про стан утримання кладовищ 

 на територіїї ОТГ 

 

           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., з метою дотримання 

порядку та належного санітарного стану на кладовищах міста,- 

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Нечиталюка О.В. прийняти до відома. 

2. Зобов’язати старшого майстра робочої групи з благоустрою міста 

Гончаренко Н.А.: 

- постійно на протязі 2018-2019 рр. продовжувати утримувати відкриті та 

закриті кладовища міста та сіл громади в належному стані; 

- на період поминальних днів звернути особливу увагу на розчищення 

кладовищ від бур’янів та сміття, завезення необхідної кількості землі, 

піску; 

- в весняно-літній період проводити обкошування кладовищ від бур’янів, 

виконувати ремонт огорожі та утримувати могили, за якими відсутній 

нагляд в належному стані. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на старшого майстра 

робочої групи з благоустрою міста Гончаренко Н.А. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Нечиталюка О.В. 

 

 

Міський голова                    В.І.Тірон 

 

 
 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому міської ради 

№   130 від 30.10.2018 р. 

 

Про стан утримання кладовищ на території ОТГ 

 

       На території міста Кам’янки знаходиться 6 ( шість) цвинтарів, а саме: 

1. Центральне – вул.Будьонного. 

2. Вул. Паризької Комуни ( Ковтунове). 

3. Вул. Декабристів ( Чмижина). 

4. Вул. М.Задніпровського. 

5. Вул.Горького ( район спиртозаводу). 

6. Вул.Шевченка ( хутір Шевченка). 

 

       5-ть із них вважаються закритими, але поховання виконуються на всіх 5-ти 

кладовищах. 

Згідно документації  відкритим є центральний цвинтар по вул.Будьонного, який 

знаходиться під постійним наглядом працівника який підтримує санітарний стан 

на кладовищі. 

Заходи на утримання кладовищ: 

– санітарна очистка; 

– вирубування-випилювання парослі; 

– завезення піску-землі до поминальних днів; 

– завезення посипаючи матеріалів  взимку та чищення від снігу. 

         Кожний рік за місяць до поминальних днів (гробків) за рахунок міської ради 

силами робочої групи з благоустрою міста проводиться вивезення сміття, гілля і 

різного непотрібну з цвинтарів. 

       В весняно-літній період проводиться ремонт огорожі, обкошуються бур’яни  

територій кладовищ та  ведеться догляд за могилами в яких відсутні рідні. 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради                              В.О.Нечиталюк 

 
 


