
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 19 березня  2021 року                                                                      №  57

с. Дмитрівка

Про проведення щорічної всеукраїнської
акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р 

«Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За 

чисте довкілля» (із змінами) та з метою покращення стану довкілля, 
благоустрою населених пунктів територіальної громади, виконавчий комітет 

Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Провести протягом квітня – травня 2021 року на території Дмитрівської 
сільської ради щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» 

та у її рамках 17 квітня 2021 року – День благоустрою за участі працівників 

сільської ради, колективів підприємств, установ  усіх форм власності, 
організацій, громадськості, за умови дотримання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами) «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» щодо дотримання 

карантиних обмежень.
2. Затвердити план заходів з проведення щорічної всеукраїнської акції з 
благоустрою «За чисте довкілля» на території Дмитрівської сільської ради 

(додається).
3. Керівникам підприємств, організацій та установ, незалежно від форм 

власності, вжити заходи по проведенню в належний санітарний стан прилеглих 

територій. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова                                              Н. СТИРКУЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради 

від 19 березня 2021 року № 57

План заходів 

з проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою
 «За чисте довкілля» на території Дмитрівської сільської ради

№
з/п

Найменування заходу Термін 

виконання
Виконавці

1 Виявлення та ліквідація 

несанкціонованих сміттєзвалищ 

на території Дмитрівської 
сільської ради

квітень –

травень 2021 

року

Дмитрівське КП 

Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп», установи, 
організації та підприємства 

усіх форм власності
2 Упорядкування кладовищ, 

меморіалів, пам’ятників, місць 

масового поховання

до 30 квітня 

2021 року
Дмитрівське КП 

Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп», установи, 
організація та підприємства 

усіх форм власності та 

місцеві жителі
3 Очищення від сміття берегів 

водойм
квітень –

травень 2021 

року

Орендарі водних об’єктів

4 Благоустрій територій, 
закріплених за підприємствами, 
організаціями, установами та 

об’єктами торгівлі

до 01 травня 

2021 року
Установи, організації,  
підприємства усіх форм 

власності та приватні 
підприємці

5 Упорядкування прибудинкових 

територій, присадибних ділянок.
квітень –

травень 2021 

року

Мешканці територіальної 
громади

6 Проведення  роботи щодо 

озеленення населених пунктів 

(висаджування дерев, кущів, 
квітників)

до 01 травня 

2021 року
Виконком сільської ради, 
старости сіл, Дмитрівське 

КП Дмитрівської сільської 
ради «Сількомунгосп», 
установи, організації та 

підприємства усіх форм 

власності
7 Упорядкування автобусних 

зупинок та прилеглої території
квітень –

травень 2021 

року

Дмитрівське КП 

Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп»
8 Проведення роз’яснювальної 

роботи з населенням громади 

щодо утримання зелених 

квітень –

травень 2021 

року

Виконком сільської ради, 
старости сіл, депутати 

сільської ради



насаджень, присадибних ділянок у 

відповідності до Правил 

благоустрою

________________________


