
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
  

від 11 жовтня 2021 року                                                                             № 420 

смт Велика Димерка  
 

Про проведення місячника  

благоустрою населених пунктів 

 

З метою забезпечення утримання територій населених пунктів 

Великодимерської селищної територіальної громади у належному стані, їх 

санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, відповідно до 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання 

проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій 

населених пунктів», керуючись статтею 33, частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.  Провести з 11 жовтня по 11 листопада 2021 року місячник благоустрою 

населених пунктів Великодимерської селищної територіальної громади (далі – 

місячник благоустрою).  

2.   Затвердити заходи місячника з благоустрою та відповідальних осіб за їх 

виконання під час місячника благоустрою згідно з додатком 1.  

3. Відповідальним особам забезпечити виконання заходів у встановлені 

терміни.  

4. Відділу документообігу, звернень громадян, внутрішньої політики та 

зав’язків із засобами масової інформації забезпечити інформування населення 

про хід проведення місячника благоустрою.  

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного 

голови Губського М.І. 
 

 

 

Селищний голова                                                       Анатолій БОЧКАРЬОВ 
 



Додаток   

рішення виконавчого комітету  

від 11.10.2021 року № 420 

 

 

ЗАХОДИ 

місячника з  благоустрою 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальна особа 

1. Ліквідація стихійних звалищ та 

впорядкування існуючих організованих 

місць розміщення побутових відходів 

11.11.2021 КП «Великодимерське» 

2. Проведення благоустрою кладовищ, 

територій навколо пам’ятників, 

монументів, пам’ятних знаків тощо 

11.11.2021 КП «Великодимерське» 

3. Впорядкування, в т.ч. приведення до 

належного санітарного стану 

прибудинкових територій, парків, 

скверів, інших об’єктів перебування та 

відпочинку населення, територій 

прилеглих до підприємств, установ, 

організацій громади 

11.11.2021 Власники балансоутримувачі 

територій, КП 

«Великодимерське» 

4. Інвентаризація спортивних та дитячих 

майданчиків 

11.11.2021 Балансоутримувачі об’єктів 

5. Проведення акції «За чисте довкілля», 

«Посади дерево» 

11.11.2021 Відділ капітального 

будівництва, житлово-

комунального господарства, 

комунальної власності та 

розвитку інфраструктури, КП 

«Великодимерське», відділ 

земельних ресурсів та екології 

 Ремонт спортивних та дитячих 

майданчиків 

 

11.11.2021 Балансоутримувачі дитячих 

майданчиків 

 

 Прибирання прибережної смуги 

водоймищ 

 

11.11.2021 КП «Великодимерське» 

 Впорядкування територій прилеглих до 

установ, підприємств, організацій, 

об’єктів торгівлі всіх форм власності 

11.11.2021 Керівники установ, 

підприємств, організацій, 

об’єктів торгівлі 

 

 

 

 

 

Керуюча справами  

Виконавчого комітету                                                 Юлія МОСКАЛЕНКО 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


