
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 18  травня  2021 року                                                                                № 89

Про благоустрій центру
села Дмитрівка

Керуючись статтею 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статтею 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", 
відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту, 
затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 

та з метою належного утримання об’єктів благоустрою в центрі села Дмитрівка, 
виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради

вирішив:

1. Закріпити за підприємствами, установами, організаціями та структурними 

підрозділами Дмитрівської сільської ради території об’єктів благоустрою в 
центрі села Дмитрівка відповідно до схеми розподілу територій, що додається. 
2. Зобов’язати керівників підприємств, установ, організацій та структурних 

підрозділів Дмитрівської сільської ради здійснювати увесь комплекс робіт, 
спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, 
збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, 
опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих 

територій у належному санітарному стані; 
забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя 

на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення 
сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання відповідних 

договорів із підприємствами;
регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності 

до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у 

належному санітарному стані;
регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка 

дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;
утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових 

вбиралень, у належному санітарному та технічному стані;
очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, 

будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у 

недозволених місцях;     



спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів 
підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення 
відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це 
повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих 

мереж у належний стан;
регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, 

видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого 

гілля та забезпечення їх видалення;
регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з 

метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття 
негайних заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, 
квітників, газонів;

вжиття щороку необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами 

зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що 

становлять загрозу здоров’ю населення;
проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і 

дерев;
усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за 

власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або 

наслідків аварій, що сталися з їх вини;
усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова        Наталія СТИРКУЛЬ


