
  
 

                                                                                                        Додаток  1 

                                                                                        

 До  рішення № 84  виконавчого комітету                            

від 21.03.2018 р. 

                           П Л А Н  

Заходів   проведення  благоустрою населених пунктів Вороновицької 

селищної ради 

 

№ 

з.п. 
Назва заходів 

 

Відповідальні за виконання 

 

Термін виконання 

 

 

1. 
Провести роботу серед населення 

сільської ради по наведенню 

порядку по вулицях населених 

пунктів сільської ради 

(прибирання будівельних 

матеріалів, дров та інше), особливу 

увагу звернути на стан  

прибудинкових  територій 

Проводити профілактичну роботу 

з населенням  та  іншими  

суб`єктами господарювання 

 

Керівник КП «Надія» 

Нагорний Д.В., староста 

 с. Комарів Гиренко В.В.,  

 

начальник 

муніниципальної поліції 

Яременко В.В. 

депутати селищної ради 

Березень-квітень 
 
 
 
 
постійно 

2 Провести «Толоку» на Калиновій  

Долині  смт. Вороновиця,   висадка 

зелених насаджень,  дерев, квітів. 

КП «Надія» квітень 

3. Провести розчистку та 

благоустрій кладовищ в смт. 

Вороновиця  та с. Комарів 

Здійснювати  видалення  

аварійних  та  сухостійних 

зелених  насаджень 

 Керівник КП «Надія»  

Нагорний Д.В., староста 

 с. Комарів Гиренко В.В.,  

 

 квітень 
 
постійно 
 

4. 

 
Організувати   прибирання   

територій прилеглих до установ, 

підприємств та організацій, 

розташованих на території 

Вороновицької селищної ради 

Керівник КП «Надія», 

Нагорний Д.В., начальник 

муніниципальної поліції 

Яременко В.В. 

Керівники підприємств, 

установ та організацій 

 

квітень 

5. Привести  в належний санітарний 

стан прибережні та придорожні 

захисні смуги, лісосмуги , лісовий 

фонд, межує вул. 

Б.Хмельницького, Паркова, вул. 

Дальня 

 

Керівник КП «Надія» 

Нагорний, 

 начальник 

муніниципальної поліції 

Яременко В.В.,орендарі 

водних об»єктів,   депутати , 

ДП «Вінницяліс» 

 квітень 

6 Прибирання  придорожної смуги 

відрізку шляху Віннитця-Немирів 

на території  Вороновицької 

селищної ради 

 Служба Немирів 

«Райавтодор» 

квітень 

  



7. 

 
Провести благоустрій пам"ятників 

загиблим воїнам  та  прилеглі  

території 

 

Керівник КП «Надія»  

Нагорний, 

 начальник 

муніниципальної поліції 

Яременко В.В., 

квітень 

8. Створити нові насадження дерева, 

клумби, газони, впорядкувати вже 

існуючі дерева 

Керівник КП «Надія» 

Керівники установ, 

організацій. 

До 01.05.2018 р 

9. Провести вапнування бордюрів, 

ремонт та фарбування лавок,  

Керівник КП «Надія» 

Керівники установ, 

організацій. 

До 01.05.2018 р. 

10 Провести  впорядкування зупинок 

громадського транспорту 

Керівник КП «Надія» 

та  відповідальні  за  

санітаргний стан зупинок 

До 01.05.2018 р.  та 
постійно 

11. Провести  впорядкування 

громадських вбиралень 

Керівник КП «Надія» До 01.05.2018 р. 

12. Не допускати накопичення 

твердих  побутових відходів на 

території населених пунктів 

селищної ради, впорядкувати 

місця зберігання твердих 

побутових відходів, привести в 

належний санітарний стан дороги, 

що ведуть до сміттєзвалища 

 

Керівник КП «Надія 

 

начальник муніниципальної 

поліції Яременко В.В., 

Квітень, 
та  постійно 
 

13 Встановити  урни   для сміття  на  

зупинках громадського 

транспорту в с. Комарів  

Керівник КП «Надія 

 

До 01.05.2018 р. 

 

 

 

 

              Секретар  виконавчого комітету                                 Н.А.Мороз 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   

 



 

 

 
 


