
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 31  серпня  2021 року                                                                             № 142

с. Дмитрівка

Про хід виконання  рішення 

виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради  від  

30.06. 2021 року № 106 "Про 

благоустрій та  санітарну 

очистку населених пунктів  

сільської ради" 

Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Типовими  правилами благоустрою території населеного пункту, затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 та 
заслухавши інформацію з даного питання начальника відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту 

апарату Дмитрівської сільської ради Бабіч Т. М., виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради

вирішив:

1. Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та цивільного захисту апарату Дмитрівської 
сільської ради Бабіч Т. М. про хід виконання рішення виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради  від 30 червня 2021 року № 106 "Про  благоустрій 

та санітарну очистку населених пунктів сільської ради" взяти до відома.
2. Директору Дмитрівського комунального підприємства Дмитрівської 
сільської ради «Сількомунгосп» Шаповал В.М. забезпечити:

- роздільне збирання твердих побутових відходів;
- реалізацію вторинної сировини твердих побутових відходів;
- утримання в належному стані території звалища твердих побутових 

відходів поблизу с. Дмитрівка;
- інформаційну діяльність серед мешканців громади щодо обов’язкового 

заключення договорів на вивезення побутових відходів, роздільного збирання 



побутових відходів, порядку користування звалищем твердих побутових 

відходів поблизу с. Дмитрівка.
3. Рекомендувати поліцейським офіцерам громади  сектору взаємодії з 
громадами Кропивницького РУП  по обслуговуванню Дмитрівської сільської 
територіальної громади Акімову О.О. та Бургазу М.В. тримати на контролі 
недопущення утворення несанкціонованих  сміттєзвалищ на території громади.
4. З метою раціонального використання природно-ресурсного потенціалу 

громади виконати рекультивацію земельних ділянок, які були передбачені під 

розміщення місць видалення відходів на територіях колишніх сільських рад: 
Іванковецької, Макариської, Цибулівської.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова        Наталія СТИРКУЛЬ






