
ДОДАТОК 1
до протоколу засідання
виконкому селищної ради
від 28.02.2018р. №2

ГРИЦІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

виконавчого комітету Грицівської селищної ради

28.02.2018 року                                            смт Гриців                                                               №22

Про проведення місячника 
з озеленення, благоустрою та 
санітарної очистки населених 
пунктів селищної ради 

Керуючись  п.7  п.п.  «а»  ст.  30  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,
відповідно до ст.ст. 22, 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»,  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил
благоустрою,  забезпечення  чистоти  та  порядку  на  території  Грицівської  селищної  ради,
затверджених Сімнадцятою позачерговою сесією селищної ради від 03.02.2012р.,  з метою
забезпечення організації комплексу заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану
вулиць,  доріг,  поліпшення  естетичного,  санітарно-епідеміологічного стану прибудинкових
територій  і  об’єктів  масового  перебування  та  відпочинку  населення,  залучення
громадськості,  насамперед дітей і молоді, для вирішення цих завдань, виконком селищної
ради

В И Р І Ш И В:
1.  З  19  березня  2018  року  по  19  квітня  2018року  провести  на  території  селищної  ради
місячники  з  озеленення,  благоустрою  та  санітарної  очистки  населених  пунктів  селищної
ради;
2. Затвердити заходи по проведенню місячника (додаток 1);
3. Для контролю за виконанням заходів місячника створити робочу комісію у складі:

Прізвище, ім’я по батькові Займана посада

Голова комісії
Тіфенбах Людмила Василівна селищний голова, 

Члени комісії

Бодня Наталія Федорівна директор Грицівського КП «Аква»
Возна Олена Володимирівна в.о. старости сіл Сасанівка, Крачанівка
Малишко Сергій Іванович начальник  відділу  ЖКГ,  транспорту  та

благоустрою
Демчук Надія Василівна директор Грицівського ВХПУ №19 (за згодою)
Демчук Олександр Леонідович головний лікар Грицівської районної лікарні
Дорощук Олег Степанович начальник  29  ДПРП  смт  Гриців  майор  служби

цивільного захисту (за згодою)
Старий Віктор Петрович директор Грицівської зош І – ІІІ ступенів 



(за згодою)
Зарудзей Олександр Іванович директор Грицівського ВПУ №38 (за згодою)
Наметчинюк Ірина Іванівна в.о.старости сіл Орлинці,Устянівка, Рожична
Павлюк Олександр Олексійович в.о.старости сіл Лотівка, Саверці
Пастушок Світлана Степанівна в.о.старости сіл М.Шкарівка,Москвитянівка
Прикоп Сергій Григорович в.о.старости сіл В.Шкарівка,Курганівка,Онишківці
Прохорчук Людмила Семенівна в.о.старости села Микулин

4.  Рекомендувати  керівникам  підприємств,  установ,  організацій,  приватнимпідприємцями
селищної ради, зобов’язати власників житлових будинків:
4.1.  Забезпечити  виконання  робіт  з  приведення  до належного  санітарного  та  естетичного
стану житлових будинків та прибудинкових територій
4.2.  Забезпечити  організацію  та  проведення  заходів  з  упорядкування,  благоустрою,
дотримання  чистоти  і  порядку  територій  підзвітних  закладів,  прилеглих  до  них  та
закріплених за ними територій
4.3.  Забезпечити  виконання  робіт  з  упорядкування  та  благоустрою  кладовищ,  братських
могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань.
4.4.  З  метою  підтримання  чистоти  та  естетичного  вигляду  території  селищної  ради
встановити постійний контроль за санітарним станом закріплених територій
5.  Депутатам  селищної  ради  провести  подвірний  обхід  господарств  на  своїх  виборчих
округах для ознайомлення жителів села з даним рішенням;
6. Спеціалісту з питань комунальної власності та земельних відносин Плющ Н.І., в.о.старост
письмово попередити власників або спадкоємців найбільш занедбаних домогосподарств чи
двороволодінь щодо санітарної очистки власних та прилеглих територій
7.  Головному бухгалтеру Грицівської селищної ради Козак Т.С. забезпечити фінансування
зазначених заходів у межах бюджетних призначень
8.  Підсумки  роботи  по  проведенню  місячника  з  озеленення,  благоустрою  та  санітарної
очистки населених пунктів селищної ради розглянути в травні 2018р. на черговому засіданні
виконкому
9. Контроль за виконанням даного рішення  та за необхідністю внесення зміни до додатків
покласти на члена виконкому Семенюка Ю.В., заступника селищного голови, та Малишка
С.І., начальника відділу ЖКГ, транспорту, благоустрою

Секретар селищної ради                                                                              І.Слаба



Додаток 1
до рішення виконкому
селищної ради
від 28.02.2018 р. №22

З А Х О Д И
по проведенню місячника з озеленення, благоустрою та санітарної очистки 

населених пунктів селищної ради 

№ Зміст основних заходів
Відповідальні за виконання та терміни

виконання
1. Рекомендувати  керівникам  підприємств,

організацій  та  установ  Грицівської  селищної
ради  розробити  заходи  щодо  проведення
місячника  з  озеленення,  благоустрою  та
санітарної  очистки  на  прилеглих  та
закріплених за ними територій. Копію заходів
надати  робочій  комісії  для  контролю  за  їх
виконанням

Керівники підприємств, організацій та
установ Грицівської селищної ради.
До 12.03.2018р.

2. Організувати  очистку  зелених  зон,
прибережних  смуг  від  побутового  сміття  та
вивезення  його  на  спеціально  відведене
сміттєзвалище

КП  «Аква»,  орендарі  ставків,
керівники закладів освіти, культури
До 31.03.2018р.

3. Власникам домогосподарств та двороволодінь
провести  необхідні  роботи  щодо  санітарної
очистки власних і прилеглих територій.
Підтримувати порядок на власних і прилеглих
територіях постійно

Власники  домогосподарств  та
двороволодінь
До  31.03.2018р. та  підтримувати
постійно

4. Побілити  дерева  та  очистити  і  побілити
бордюри на прилеглих територіях

Керівники підприємств, організацій та
установ  Грицівської  селищної  ради,
приватні  підприємці,  власники
домогосподарств та двороволодінь
До 31.03.2018р. 

5. Привести  в  належний  санітарний  стан
території  кладовищ  і  меморіальних
комплексів

Директор  КП  «Аква»,  виконком
селищної  ради,  керівники  закладів
освіти
До  31.03.2018р.  та  підтримувати
постійно

6. Організувати  у  навчальних  закладах  та
закладах культури селищної ради, проведення
природоохоронних  акцій,  бесід,  конкурсів,
виставок з питань охорони довкілля. Широко
залучити  учнівську  молодь  до
природоохоронної діяльності

Керівники закладів освіти та культури
Постійно

7. Рекомендувати  автодорожнім  підприємствам
за  участю  агро-формувань  здійснити
першочергові  заходи  по  ремонту  та
утриманню  доріг,  забезпечити  санітарну
очистку  придорожніх  смуг,  оновлення,  та
побілку автобусних зупинок
Постійно  підтримувати  порядок  на
підвідомчих територіях 

Керівник ДЕД
До 31.03.2018р.

8. Висадити  клумби  біля  прилеглих  територій, Керівники підприємств, організацій та



меморіальних комплексів установ Грицівської селищної ради.
До  31.03.2018р.  та  підтримувати
постійно

9. Впорядкувати  дитячі  та  спортивні
майданчики,  парки,  пляжі,  інші  об’єкти
масового  перебування  та  відпочинку
населення

Директор  КП  «Аква»,  орендарі
ставків, виконком селищної ради
До  31.03.2018р.  та  підтримувати
постійно

10. Забезпечити  фотозйомку  проведених  заходів
та  своєчасне  висвітлення  інформації  щодо
проведених заходів

Грабарчук В.М.
Протягом року

11. Підвести підсумки роботи по впорядкуванню
смт. Гриців та сіл Грицівської селищної ради,
визначити кращі вулиці, садиби, підприємства
та установи

Виконком селищної ради
травень 2018 року

Керуюча справами                                                                                 І. Гарбар 




