
                                                                                                            
    

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 24 березня  2021 року  № 49 

    

Про проведення двомісячника чистоти, 

озеленення та благоустрою території 

Лубенської територіальної громади 

 

  З метою приведення в належний санітарний стан вулиць, прибудинкових 

територій житлових мікрорайонів, ринків, торгових закладів та прилеглих до них 

територій, територій лікувальних, навчальних закладів, територій підприємств, 

установ та організацій, упорядкування і влаштування місць масового відпочинку 

громадян на території Лубенської територіальної громади, та з метою поєднання 

зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, 

незалежно від їх  відомчої належності і форми власності, та населення у 

покращенні санітарного стану і благоустрою території Лубенської 

територіальної громади,  керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради   

в и р і ш и в: 

 

       1. Провести  з 01 квітня 2021 року по 31 травня 2021 року  на території  

Лубенської територіальної громади двомісячник чистоти, озеленення та 

благоустрою. У рамках    двомісячника 17 квітня 2021 року провести 

Український День навколишнього середовища (День довкілля) за участю 

працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності,   фізичних осіб-підприємців, житлово-

будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

громадськості, населення, волонтерів, студентської та учнівської молоді. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення двомісячника 

чистоти, озеленення та благоустрою території Лубенської територіальної 

громади (додаток 1). 

3. Затвердити заходи та план робіт з проведення двомісячника чистоти, 

озеленення та благоустрою території Лубенської територіальної громади 

(додаток 2). 

4. Громадському формуванню «Муніципальна служба правопорядку            

м. Лубни»  (голова правління Мелешко Г.П.) розробити графік проведення 

рейдів по виявленню порушень благоустрою на території Лубенської 

територіальної громади. 



5. Організацію виконання рішення покласти на заступника начальника 

Управління, начальника відділу комунального господарства та капітального 

будівництва Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області 

Сосну О.М.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського 

міського голови Діденка О.Г. 

 

 

Лубенський міський голова                            Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                            Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради № 49 

від  24 березня 2021 р. 

  

Склад 

організаційного комітету з проведення 

 двомісячника чистоти, озеленення та благоустрою території 

Лубенської територіальної громади  

 

Діденко Олександр 

Григорович 

- заступник Лубенського міського голови,  голова 

організаційного комітету 

 

Сосна Олександр 

Миколайович 

- заступник начальника Управління, начальник відділу 

комунального    господарства    та      капітального 

будівництва Управління житлово-комунального 

господарства,  заступник голови організаційного комітету 

 

Коляда  

Наталія  

Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу комунального господарства 

та капітального будівництва  Управління житлово-

комунального господарства секретар організаційного 

комітету 

  

 Члени комітету: 

 

 

Дядечко Юрій 

Олексійович 

 

 

Савченко 

Валентина 

Василівна 

 

 

 

- директор Лубенської міськрайонної філії Полтавського 

обласного центру зайнятості (за згодою) 

 

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 1 

 

 

Сененко Ірина  

Василівна 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 4 

  

Жук Ніна 

Степанівна 

 

- директор комунального підприємства фірми «Конвалія»,    

 

Бибик Олена  

Олександрівна  

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 2 

 

Ковалєров  

Олександр 

Вікторович 

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 8 

Костенко Мирослав - начальник управління освіти виконавчого комітету  



Володимирович 

 

Лубенської міської ради, депутат Лубенської міської ради 

Безверха              

Валентина           

Григорівна  

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 7 

 

Мелешко Григорій 

Павлович 

 

- голова правління громадського формування 

«Муніципальна служба правопорядку м. Лубни» (за 

згодою) 

Васенко Сергій 

Миколайович 

-  начальник Лубенського комунального житлово –  

експлуатаційного  управління 

 

Литовченко Юрій 

Миколайович 

- начальник Управління культури і мистецтв виконавчого 

комітету Лубенської міської ради 

 

Цох-Карунська 

Олена Григорівна 

- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

 

Сендзюк Роман  

Васильович 

 

- директор Лубенського лісотехнічного коледжу, депутат 

Лубенської міської ради (за згодою) 

Шерстюк Ніна 

Олександрівна 

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 5 

Скуратовська  

Катерина 

Дмитрівна 

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації  

населення, мікрорайон № 6 

Погорєлко 

Владислав Іванович 

 

- директор комунального підприємства «Шляхрембуд» 

Дрипан-Товкач 

Оксана Миколаївна 

 

- спеціаліст сектору по роботі з органами самоорганізації 

населення, мікрорайон № 3 

Романенко Дмитро 

Вікторович 

 

- директор комунального підприємства «Чисте місто» 

 

Волков Сергій 

Вікторович          

 

- директор ТОВ «Чисте місто плюс» ( за згодою) 

 

 

 

Ківа Віктор  - начальник управління охорони здоров’я виконавчого  

Володимирович          комітету Лубенської міської ради 

 

Томчук Анатолій        - директор СКП «Сяйво» 

Миколайович 

 

Бойко Сергій       - староста сіл Засулля, Солониця 

Анатолійович  



 

Гриценко Олександр  - староста сіл Оріхівка, Стадня, Матяшівка, Крем’янка,      

Іванович                         Баранівщина, Березівка, Кревелівка, Шинківщина, 

                                        Свічківка, Тотчине 

 

 

Горшньов Сергій        - староста сіл Мгар, Вільшанка, Луки 

Вікторович 

 

Звержинський             - староста сіл Вищий Булатець, Нижній Булатець,  

Олексій          Чуднівці, Малий В’язівок, Ісківці, Пуленці 

Володимирович 

                               

Кісенко Лариса           - староста сіл Новаки, Пишне 

Миколаївна   

 

Козловська                  - староста сіл Вовчик, Висачки, Вовча Долина, Кузубівка, 

Ольга Михайлівна        Березоточа, Суха Солониця 

 

Марченко Віктор        - староста сіл Михнівці, В’язівок, Олександрівка,  

Миколайович   П’ятигірці, Терни, Мацківці, мацкова Лучка 

 

Ночовний Валерій      - староста сіл Литвяки, Покровське, Червоні Пологи,  

Миколайович   Хорошки, Ломаки, Снітине,Чернече, Броварки, Ремівка 

 

Федорченко Борис      - староста сіл Калайдинці, Клепачі, Лушники, Халепці,  

Іванович                        Хитці 

 

Шапаренко Василь      - староста сіл Тишки, Крутий Берег, Окіп,Селюків 

Іванович 

 

Яременко Ігор             - староста сіл Войниха, Куп’єваха, Піски, Тернівщина,  

Іванович Шершнівка, Назарівка 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету           Юлія БІЛОКІНЬ       



Додаток  № 2 

до рішення виконавчого комітету 

Лубенської міської ради № 49 

від  24 березня 2021 р. 

 

 

ЗАХОДИ ТА ПЛАН РОБІТ 

з проведення двомісячника чистоти, озеленення та благоустрою території  

Лубенської територіальної громади 

 

 

І  ЗАХОДИ: 

 

1. Оприлюднити в ЗМІ звернення до населення з приводу проведення на території  

Лубенської  територіальної громади двомісячника чистоти 

  

 

Управління  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Лубенської  міської ради 

 

2. Забезпечити благоустрій та озеленення території шляхом висаджування 

саджанців дерев і чагарників на території Лубенської  міської ради, а також 

провести роботи по знесенню сухостійних та аварійних дерев. 

 КПФ «Конвалія» 

 

3. Організувати обрізку дерев для боротьби із фітозахворюваннями та чагарників 

для дотримання норм видимості на вулично-дорожній мережі. 

 КПФ «Конвалія»,  

КПФ «Лубниміськсвітло» 

 

4. Привести у належний естетичний та санітарний стан прибудинкові території, 

дитячі та спортивні майданчики, парки, сквери, інші об’єкти масового 

перебування і відпочинку населення . 

 ЛКЖЕУ, Лубенський   міський центр 

соціальних служб, 

                                  КП «Чисте місто», 

                                  старости сіл, 

                                  СКП «Сяйво» 

 

 5.  Забезпечити прибирання місць масового відпочинку людей на воді. 

 Лубенська комунальна рятувально -     

водолазна станція. 

 

6. Провести рейди щодо виявлення порушень санітарного стану на території 

Лубенської територіальної громади, вжити заходів адміністративного реагування 

з метою їх належного утримання, санітарного очищення і збереження об’єктів 

загального користування. 

 ГФ «Муніципальна служба правопорядку 

м.Лубни»  

 



7. Впорядкувати території меморіальних комплексів, пам’ятних знаків, кладовищ 

та місць масових поховань.  

 КП «Ритуалсервіс» 

 

8.  Провести ремонт малих архітектурних форм. 

 МППф «Авторембуд», 

ЛК ЖЕУ 

 
  

 9. Забезпечити прибирання прилеглих та закріплених територій до осі вулиці 

включно з очищенням ґрунту під бордюрами. 
 Підприємства, установи, організації всіх 

форм власності, 

                                  КП «Чисте місто» 
                                  

 
 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету           Юлія БІЛОКІНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РОБІТ: 

 
 

№ 

з/п 

Найменування робіт Об’єм робіт Виконавець 

(відповідальна особа) 

Термін 

                                                                                                                   КПФ «Конвалія» 

1 Відновлення минулорічних 

підв'язок дерев та чагарників  

150 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

2 Висадка дерев 100 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

3 Висадка чагарників 150 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

4 Вирубка порослі 4600 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

5 Валка аварійних та сухостійних 

дерев  

20 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

6 Посів газонів з підготовкою ґрунту 1750 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

7 Підготовка грунту під посадку 

квітників на міських об'єктах 

1536 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

8 Посадка квітників на міських 

об'єктах 

950 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

9 Влаштування та мульчування 

пристовбурових лунок 

500 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

10 Догляд за газонами на міських 

об'єктах 

50000 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

11 Полив зелених насаджень 40 м³ КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

12 Впорядкування алеї у 

Центральному парку культури та 

відпочинку  

800 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

13 Впорядкування емблеми герба 

міста на площі Слави 

1 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

14 Вивезення гілля, сміття зі скверів 

та вулиць міста 

24 м³ КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

15 Обрізка зламаних гілок чагарників 250 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

16 Вирощування розсади квітів 40 тис.шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

17 Рихлення квітників з 

багаторічників 

833 м² КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

18 Наведення порядку на території 

підприємства 

-- КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

19 Догляд за чагарниками 360 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

20 Догляд за деревами 320 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

21 Догляд за живою огорожею 980 шт КПФ «Конвалія» квітень-

травень 

 

КП ВКЛМР «Ритуалсервіс» 

 

1 Прибирання території кладовищ 

від сміття 

380100 м² КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень 

травень 

2 Поточний ремонт пам’ятників, 

пам’ятних знаків 

26 шт КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 



3 Фарбування воріт, огорож зупинок   243 м² КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

4 Поточний ремонт ритуальної стели 

та тумб на ритуальному 

майданчику на кладовищі по      

вул. Гайдая   

 

68,42 м² 

КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень 

5 Бронзування літер на пам’ятних 

знаках та меморіальних дошках  

7,7 м² КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

6 Прибирання та викошування 

прилеглої території біля пам’ятних 

знаків   

84478,6 м² КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

7 Покіс бур’янів та трави на 

кладовищах 

30,3 га КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

8 Утримання могил видатних діячів 10 шт КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

9 Догляд за могилами безрідних 1200 м² КП ВКЛМР 

«Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

КПФ «Лубниміськсвітло» 

 

1 Обрізування крони дерев під 

лініями електропередач 

52 шт. КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

2 Очищення та виправлення 

дорожніх знаків 

110 шт. КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

3 Очищення колесовідбійного брусу 

від бруду 

430 м КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

4 Миття світлофорних об’єктів 7 шт. КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

5 Ремонт та фарбування турнікетів 225 м КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

6 Нанесення горизонтальної 

дорожньої розмітки: номер 

1.1,1.3,1.5,1.7  

номер 1.14.1,1.14.2,1.12,1.18,1.14.3 

1,5 км 

 

510 м2 

КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

7 Вапнування адмінбудівлі 1 будівля КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

8 Прибирання території 

підприємства та прилеглої 

території 

1500 м² КПФ 

«Лубниміськсвітло» 

квітень-

травень 

 

КП «Чисте місто» 

 

1 Виконання комплексу робіт із 

облагородження території 

прилеглої до полігону 

2 міс. КП «Чисте місто» квітень-

травень 

2 Організація заходів по ліквідації 

стихійних пожеж на території 

сміттєзвалища   

2 міс. КП «Чисте місто» квітень-

травень 

3 Ремонт контейнерів для збору 

твердих побутових відходів 

100 шт КП «Чисте місто» квітень-

травень 

4 Ліквідація несанкціонованих 

звалищ 

20 шт КП «Чисте місто» квітень-

травень 

5 Упорядкування території звалища 

твердих побутових відходів 

1000 м² КП «Чисте місто» квітень-

травень 

6 Подрібнення гілок на стихійних 

звалищах 

2 міс. КП «Чисте місто» квітень-

травень 

ТОВ «Чисте місто плюс» 

 



1 Приведення контейнерів для збору 

ТПВ у належний санітарного стану 

292 шт. ТОВ  «Чисте місто 

плюс» 

квітень 

2 Прибирання контейнерних 

майданчиків в межах утримання 

- ТОВ «Чисте місто плюс» квітень 

3 Прибирання прилеглої території до 

адміністративного приміщення за 

адресою пл. Ярмаркова, 24 

2500 м² ТОВ «Чисте місто плюс» квітень 

ЛК ЖЕУ 

 

1 Прибирання та вивезення сміття з 

прилеглої території біля будинків 

380 м³ ЛК ЖЕУ квітень 

2 Спилювання аварійних дерев біля 

будинків 

19 шт. ЛК ЖЕУ травень 

3 Проведення прибирання прилеглої 

території підприємства 

8500 м² ЛК ЖЕУ травень 

4 Поточний ямковий ремонт 

прибудинкових територій 

52 м² ЛК ЖЕУ травень 

КП «Міський ринок» 

 

1 Прибирання прилеглих територій 

Лубенського міського ринку та 

авторинку 

12000 м² КП «Міський ринок» квітень 

                                                                     Лубенська комунальна рятувально-водолазна станція 

 

1 Прибирання території та прилеглої 

території підприємства та 

«Центрального пляжу» 

3170 м² Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція 

квітень 

2 Підводне очищення пляжів 

«Центральний» та зони відпочинку  

«Водокачка» 

900 м² Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція 

квітень 

3 Прибирання прибережної смуги із 

залученням громадськості 

-- Лубенська комунальна 

рятувально-водолазна 

станція 

квітень-

травень 

КП «Лубни-водоканал» 

 

1 Прибирання території бази 

управління, впорядкування 

квітників; обкопування дерев; 

висаджування саджанців. 

1база В.о. начальника  

відділу аварійно-

відновлювальних робіт 

та водопровідно- 

каналізаційних мереж 

Сурмило І.М. 

квітень- 

травень 

2 Відновлення благоустрою на 

місцях проведення земельних 

робіт; частковий ремонт горловин 

оглядових колодязів 

водопостачання/ водовідведення 

 

 

19 шт 

В.о. начальника  

відділу аварійно-

відновлювальних робіт 

та водопровідно- 

каналізаційних мереж 

Сурмило І.М. 

квітень- 

травень 

3 Обкопування дерев; вапнування 

фасадів будівель та споруд; 

прибирання санітарних зон станцій 

I-II підйому; відновлення 

благоустрою на місцях проведення 

земельних робіт; 

висаджування квітів. 

-- Начальник  

відділу водозабірних 

споруд та 

підвищувальних 

насосних станцій 

Якименко Є.В. 

квітень- 

травень 

4 Прибирання прилеглої території 

очисних споруд та насосних 

станцій; обкопування дерев; 

-- Начальник  

відділу очисних споруд 

та каналізаційних 

квітень- 

травень 



вапнування фасадів та будівель 

споруд насосних станцій; 

впорядкування квітників; 

висаджування саджанців на 

території об’єктів; відновлення 

благоустрою на місцях проведення 

аварійно-відновлювальних робіт; 

частковий ремонт горловин 

оглядових колодязів 

водовідведення. 

насосних станцій 

Адаменко С.П. 

5 Прибирання прилеглої території 

біля ТП підприємства; відновлення 

благоустрою на місцях проведення 

земельних робіт; обпилювання 

гілок дерев у зоні проходження 

ЛЕП на об’єктах підприємства. 

-- Енергетик 

Кулибка В.І. 

квітень- 

травень 

6 Розчищення скидного каналу 

р.Сула між с.Терни та с.В’язівок 

          -- КП «Лубни-водоканал» 

 

квітень- 

травень 

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» 

 

1 Прибирання території та прилеглої 

території підприємства та котелень 

 

3800 м² ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 

квітень-

травень 

2 Впорядкування квітників 32 м² ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 

квітень-

травень 

3 Відновлення благоустрою на 

місцях проведення земляних робіт 

110 м² ОКВПТГ 

«Лубнитеплоенерго» 

квітень-

травень 

Комунальний міський парк культури та відпочинку 

 

1 Вивіз  сміття та гілок з території 

парків 

60 м³ Комунальний міський 

парк культури та 

відпочинку     

квітень 

2 Покіс бур’янів на території парків 

20 га 

Комунальний міський 

парк культури та 

відпочинку     

травень 

3 Поточний ремонт атракціонів 

6 шт. 

Комунальний міський 

парк культури та 

відпочинку     

травень 

                                                                                                            КП «Шляхрембуд» 

 

1 Проведення грейдерування  вулиць 

міста з покриттям типу "біле шосе" 

15000 м² КП «Шляхрембуд» квітень-

травень 

2 Проведення поточного дрібного 

ремонту вулиць міста з 

асфальтобетонним покриттям  

1800 м² КП «Шляхрембуд» квітень-

травень 

3 Прочищення колодязів  міської 

ливневої каналізації 

30 шт. КП «Шляхрембуд» квітень-

травень 

4 Прочищення водовідвідних канав  

міської ливневої каналізації 

60 м.п. КП «Шляхрембуд» квітень-

травень 

                                                                                                                                                   СКП «Сяйво» 

 

1 Ліквідування бур’янів, прибирання 

території вздовж доріг і тротуарів 

прилеглої до підприємства  

 

території 

-- 

СКП «Сяйво» квітень-

травень 

2 Приведення у належний -- СКП «Сяйво»  квітень-



естетичний та санітарний стан 

прибудинкових територій, дитячих 

і спортивних майданчиків, парків, 

скверів, інших об’єктів масового 

перебування та відпочинку 

населення на території Лубенської 

територіальної громади 

травень 

                                                                                              Села: Тишки,Крутий Берег, Окіп, Селюки 

1 Обрізка дерев  

близько 10 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Очищення узбіччя доріг у 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

-- 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

-- 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Спилювання сухостійних дерев 

4 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Висаджування  молодих дерев у 

парку біля будинку культури 

с.Тишки 

50 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7  Випилювання порослі молодих 

дерев на недіючому кладовищі по 

вул.Степовій с.Тишки 

0,20 га 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

8 Благоустрій діючих кладовищ 

с.Тишки, с. Крутий Берег, с. Окіп 3 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

9 

 

Приведення у належний 

естетичний стан пам’ятників 

загиблим солдатам Другої світової 

війни с.Тишки, с.Окіп 

2 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

10 Приведення у належний 

естетичний стан меморіального 

комплексу с.Крутий Берег 

1 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

11 Облаштування квітників біля 

адмінприміщень с.Тишки та 

 с. Окіп, біля пам’ятників загиблим 

солдатам Другої світової війни 

с.Тишки та с.Окіп, меморіального 

комплексу           с. Крутий Берег  

5 шт 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

               Села: Михнівці, В’язівок, Олександрівка, П’ятигірці, Терни, Мацківці, Мацова Лучка 

1 Благоустрій територій біля 

адмінбудинку, лікувальних та 

клубних закладів, школи, дитсадка, 

торгових закладів 

-- 

Керівники закладів 

незалежно від їх 

відомчої належності і 

форм власності 

квітень-

травень 

2 Очищення узбіччя доріг у 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

квітень-

травень 



та присадибних земельних ділянок організацій 

4 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

-- Власники будинків, 

магазинів, тимчасових 

споруд, парканів 

квітень-

травень 

5 Благоустрій та приведення у 

належний естетичний та 

санітарний стан території дитячих 

і спортивних майданчиків  

-- 

Керівники закладів біля 

яких розташовані 

майданчики 

квітень-

травень 

6 Благоустрій територій кладовищ   
-- 

Місцеве населення квітень-

травень 

 

7 

Благоустрій території місць 

громадського користування, парків 
-- 

Керівники установ  

незалежно від їх 

відомчої належності і 

форм власності  

квітень-

травень 

                                                                                                                          Села: Засулля , Солониця 

1 Приведення у належний 

естетичний стан та благоустрій 

території меморіального 

комплексу по вул.Молодіжна 

с.Засуля(біля ліцею) 

1 шт 

Керівники установ  

незалежно від їх 

відомчої належності і 

форм власності  

квітень- 

травень 

2 Очищення узбіччя доріг у 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

-- Староста сіл, СКП 

«Сяйво» 

квітень-

травень 

3 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

-- Власники будинків, 

магазинів, тимчасових 

споруд, парканів 

квітень-

травень 

5 Приведення у належний 

естетичний стан та благоустрій 

території Братських могил 

с.Засулля ( коноплезавод)  

с.Солониця (поблизу сільського 

клубу) 

2 шт 

СКП «Сяйво» квітень- 

травень 

6 Благоустрій кладовищ с.Засулля, 

с.Солониця 
3 шт 

СКП «Сяйво» квітень- 

травень 

7 Благоустрій території та 

приведення  у належний 

естетичний та санітарний стан 

дитячих та спортивних 

майданчиків с.Засулля і 

с.Солониця 

5 шт 

СКП «Сяйво» квітень-

травень 

8 Благоустрій території та 

приведення у  належний стан 

територій стадіонів 

с.Засулля(ліцей) та с.Солониця 

2 шт 

СКП «Сяйво»  квітень- 

травень 

9 Приведення у належний 

естетичний стан зупинок та 

прибирання прилеглої території на 

території сіл 

-- 

СКП «Сяйво» квітень-

травень 

10 Благоустрій та озеленення 

територій, де розміщені установи 

комунальної власності 

(Засульський ліцей, Засульський 

-- 

Керівники установ  

незалежно від їх 

відомчої належності і 

форм власності  

квітень-

травень 



сільський будинок культури, 

ПМСД, клуб с.Солониця, дитячий 

садок с.Засулля) 

                                                              Села: с. Вищий Булатець, с. Нижній Булатець, с. Кононівка,  

                                                                               с. Чуднівці, с. Малий В’язівок, с.Ісківці, с. Пулинці 

1. Вигрібання опалого листя, 

обрізання дерев (омела), 

прибирання листя, гілок  (парки, 

територія сіл ) 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2. Приведення у належний 

естетичний стан пам’ятників 

загиблим воїнам, обеліску 

загиблим воїнам, афганцям, 

чорнобильцям, могили невідомому 

солдату, пам’ятник Т.Г. Шевченку, 

автобусних зупинок на території 

сіл 

1 га Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3. Вирубування порослі, скошування 

трави, фарбування огорож, 

обрізання дерев(омела), 

вирубування сухостою, 

прибирання сміття, листя, гілля на 

території сіл  

10,4 га Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4. Прибирання, приведення у 

належний естетичний стан 

території закладів та установ на 

території сіл 

10,7 га Керівники закладів,         

установ 

квітень-

травень 

5 Вирубування порослі, скошування 

трави, прибирання сміття, листя, 

гілок на кладовищах  

14,9 га Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Фарбування, прибирання території 

ігрових майданчиків у 

с.Ісківці,с.Пуленці, с.Н.Булатець, 

с.Чуднівці 

0,9 га Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

- Власники 

прибудинкових 

територій та 

присадибних ділянок 

квітень-

травень 

                                                                                                                                 Села : Новаки, Пишне 

1 Приведення у  належний стан 

територій загальноосвітньої 

школи, дошкільного навчального 

закладу, пункту здоров’я, будинку 

культури, клубу, закладів торгівлі. 

7 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Упорядкування прилеглих 

територій до меморіального 

комплексу у с. Новаки, братської 

могили радянських воїнів та 

пам’ятника у с. Пишне. 

    2 шт Староста сіл,  

КП «Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

3 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

дитячого майданчика. 

2 шт  Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

травень 

4 Ліквідація аварійно-небезпечних 

дерев. 

6 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень- 

травень 

5 Упорядкування сміттєзвалища та 

ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

5 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

квітень-

травень 



на території сіл,  узбіч 

автомобільних доріг. 

організацій 

6 Озеленення території 

( висадження дерев) 

більше 20 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7 Благоустрій кладовищ, поточний 

ремонт ритуального майданчика.  

 

        2 шт Староста сіл ,  

КП «Ритуалсервіс» 

квітень-

травень 

8 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

- Власники 

прибудинкових 

територій та 

присадибних ділянок 

квітень-

травень 

                             Села: Вовчик, Висачки, Вовча Долина, Кузубівка, Березоточа, Суха Солониця                                                                             

1 Обрізка дерев, вирубка порослі, 

знесення сухостійних, аварійних 

дерев у парках та на кладовищах 

сіл Вовчик та Висачки, Вовча 

Долина та Кузубівка, Березоточа 

та Суха Солониця 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Висаджування  кущів троянд біля 

пам’ятного знаку учасникам 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

на трояндовій Алеї 

7 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Облаштування клумб біля 

пам’ятника загиблим воїнам у 

селах: Вовчик, Висачки та Вовча 

Долина, пам’ятного знаку 

учасникам ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС та  на в’їзді в село 

Вовчик 

5 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Приведення у належний 

естетичний стан пам’ятника 

Загиблим воїнам в селах Вовчик та 

Висачки постаті солдата в              

с. Вовчик та постаті Скорботної 

матері в с. Висачки , пам’ятного 

знаку «Танк» 

5 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Завезення землі на сільське 

кладовище с. Вовчик, завезення 

піску в пісочниці дитячих  

майданчиків в с. Вовчик та 

 с. Висачки 

 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Приведення у належний   стан 

обладнання на дитячих  

майданчиках в с.Вовчик 

 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7 Приведення у належний 

санітарний стан зупинок, 

фарбування пам’ятних знаків 

«Жертвам голодомору від 

нащадків» на громадських 

кладовищах у селах Вовчик   та 

Висачки; фарбування воріт  з 

хвірткою,   постаті Божої матері та 

постаментів  на громадському 

кладовищі та фарбування лавочок 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 



в с.Вовчик  

8 Обрізка дерев, вирубка порослі , 

знесення сухостійних, аварійних 

дерев у парках «Центральний» та  

«Молодіжний» в  с.Березоточа; 

обрізка дерев, вирубка порослі на  

кладовищах сіл Березоточа та Суха 

Солониця 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

9 Висаджування  кущів калини біля 

пам’ятного знаку учасникам 

ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС(5 штук); 

 

5 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

10 Облаштування клумб біля 

постаменту пам’ятника 

Невідомому Солдату, пам’ятного 

знаку учасникам ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС та 

дитячого майданчика; 

 

3 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

11 Приведення у належний 

естетичний стан постаменту 

пам’ятника Невідомому Солдату 

 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

12 Завезення землі, піску на сільські 

кладовища; завезення піску на 

пісочницю дитячого майданчика в 

с. Березоточа; 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

13 Фарбування огорожі дитячого 

майданчика в с.Березоточа 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

14 Встановлення лавок з навісами   в 

с.Березоточа 

2 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

15 Приведення у належний 

санітарний стан   з фарбуванням  

автобусних зупинок в селах 

Березоточа  та Суха Солониця 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

                                                                                                                  Села: Мгар, Вільшанка Луки 

1 Випилювання порослі біля 

сільської дороги по вул.Травнева в 

с.Вільшанка 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Випилювання порослі вздовж 

дороги  до кладовища в 

с.Вільшанка 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Приведення у належний 

естетичний стан пам’ятника 

загиблим воїнам в с.Вільшанка 

1 шт Староста сіл, керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Облаштування квіткових клумб 

біля пам’ятника загиблим воїнам в 

с.Вільшанка 

 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Прибирання території по алеї  

пам’яті в честь ліквідаторів 

Чорнобильської катастрофи  та на 

Кургані Скорботи в с.Мгар 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Облаштування квітників біля 4 шт Староста сіл; керівники квітень-



пам’ятного знаку на честь   

учасників робіт  по ліквідації аварії 

на ЧАЕС та на Кургані Скорботи ,  

біля пам’ятника загиблим воїнам 

та адмінбудівлі в селі в с.Мгар                

закладів,         установ та 

організацій 

травень 

7 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

пам’ятника загиблим воїнам в 

с.Мгар 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

8 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

фасаду адмінприміщення в с.Мгар 

1 будівля Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

9 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

дитячого майданчика в с.Мгар 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

10 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

пам’яника загиблим воїнам в 

с.Луки 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

11 Облаштування квітників біля 

пам’ятника загиблим воїнам в 

с.Луки 

2 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

18 Видалення порослі акації на 

кладовищі в с.Луки 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

                                      Села : Войниха, Куп’єваха, Піски, Тернівщина, Шершнівка, Назарівка 

1 Прибирання від сміття території 

підпорядкованих сіл 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Прибирання гілля дерев та старого 

посохлого бур’яну по території сіл 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Очистка бордюрів та їх побілка -- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Прибирання несанкціонованих 

сміттєзвалищ на території 

сільської ради 

7 шт Староста сіл; СКП 

«Сяйво» 

квітень-

травень 

5 Благоустрій кладовища в селі 

Піски: вирубування порослі 

600 м² Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

пам’ятників та пам’ятних знаків 

5 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

                                                                                 Села: с.Литвяки, с.Покровське, с.Червоні Пологи,  

                                                                                             с.Снітин, с.Броварки, с.Хорошки, с.Ломаки 

 

1 Благоустрій кладовищ у селах : 

с.Литвяки, с.Покровське, с.Червоні 

Пологи, с.Снітин, с.Броварки, 

с.Хорошки, с.Ломаки 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Приведення у належний 

естетичний та санітарний стан 

пам’ятників, благоустрій прилеглої 

території у селах: с.Литвяки, 

с.Покровське, с.Червоні Пологи, 

с.Снітин, с.Броварки, с.Хорошки, 

 

 

більше 10 

Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 



с.Ломаки, с.Снітине 

 

3 Благоустрій та озеленення 

території сіл (обрізка дерев, 

знесення аварійних дерев, 

висаджування дерев, кущів, квітів)  

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Благоустрій та приведення у 

належний естетичний та 

санітарний стан дитячих  та 

спортивних майданчиків  

4 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Благоустрій території прилеглої до 

адмінбудівель  

1 будівля Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Очищення узбіччя доріг в 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

 Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

8 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

-- Власники будинків, 

магазинів, тимчасових 

споруд, парканів 

квітень-

травень 

                                                                          Села: Калайдинці, Клепачі, Лушники, Халепці, Хитці 

 

1 Благоустрій біля монументу 

«Героям-захисникам». 

Висаджування однорічних та 

багаторічних квітів. Висаджування 

дерев 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

2 Санітарна обрізка дерев 

пошкоджених омелою по 

 вул. Рубцова 

 

3 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Санітарна обрізка дерев у парковій 

зоні біля монументу «Героям-

захисникам», пам’ятника загиблим 

воїнам і братської могили, в якій 

похований генерал-майор    

Ф. Д. Рубцов 

 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Прибирання території та 

висаджування дерев у парковій 

зоні. Висаджування квітів  

 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Прибирання території на 

кладовищах 

- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Висаджування дерев і квітів  та 

облаштування зони відпочинку 

біля ставка «Бардаківський» 

 

-- Староста сіл, керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

7 Фарбування обеліску «Скорботної 

матері» на кладовищі 

1 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

8 Знесення аварійних дерев по 

вулиці Рубцова  

 Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

квітень-

травень 



організацій 

9 Санітарна обрізка аварійних дерев 

по вул. Степова 3  

3 шт Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

10 Прибирання та упорядкування 

стихійних звалищ та місць 

складування побутових відходів 

Стихійне звалище у районі 

колишньої «Тракторної бригади» 

та стихійне звалище у районі 

колишнього «Шкіряного заводу». 

с. Клепачі 

-- Староста сіл, СКП 

«Сяйво» 

квітень-

травень 

11 Вирубування порослі дерев. 

Прибирання території у центрі 

села по вул. Центральна. Санітарна 

обрізка дерев 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

12 Озеленення клумб квітами  Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

13 Очищення узбіччя доріг у 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

14 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

15 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

-- Власники будинків, 

магазинів, тимчасових 

споруд, парканів 

квітень-

травень 

                                       Села: Оріхівка, Стадня, Матяшівка, Крем’янка, Свічківка, Барвінщина, 

                                                                                        Березівка, Кревелівка, Шинківщина, Тотчине 

 

1 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ -- Староста сіл, СКП 

«Сяйво» 

квітень-

травень 

2 

 

Приведення у належний стан 

пам’ятників загиблим воїнам та 

пам’ятних знаків 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

3 Благоустрій кладовищ по 

населеним пунктам 

-- Староста сіл; керівники 

закладів,         установ та 

організацій 

квітень-

травень 

4 Приведення у належний 

санітарний стан території 

підприємств, установ та 

організацій 

- Староста сіл; керівники 

підприємств, установ та 

організацій 

квітень-

травень 

5 Очищення узбіччя доріг у 

населених пунктах від сміття та 

порослі, гілля 

-- Староста сіл; керівники 

підприємств, установ та 

організацій 

квітень-

травень 

6 Благоустрій прибудинкових 

територій загального користування 

та присадибних земельних ділянок 

-- Керівники підприємств, 

установ та організацій ; 

староста сіл 

квітень 

7 Озеленення територій та висадка 

квітів на клумбах прилеглих 

територій, закріплених за 

підприємствами, установами та 

організаціями 

-- 

 

Керівники підприємств, 

установ та організацій 

квітень-

травень 

8 Приведення у належний вигляд 

фасадів будинків, магазинів, 

-- Власники будинків, 

магазинів, тимчасових 

квітень-

травень 



тимчасових споруд, зупинок 

громадського транспорту, парканів 

споруд, парканів 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                                                 Юлія БІЛОКІНЬ  


