
 
 
 
 

          УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛАСТЬ 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 271 

16 вересня  2020 року                                                           смт Вороновиця  

 
Про  проведення осіннього  благоустрою  в  
 населених пунктах Вороновицької ОТГ 
 
 Заслухавши інформацію селищного  голови О.Г.Ковінько «Про  
проведення осіннього  благоустрою  в  населених пунктах Вороновицької 
ОТГ», в  зв’язку із  поширенням  на території  гострої распіраторної 
хвороби COVID-19  Кабінетом  Міністрів  України  було перенесено 
проведення щорічної всеукраїнської  акції  з  благоустрою «За  чисте 
довкілля» на вересень-жовтень,  з метою благоустрою та санітарної 
очистки населених пунктів  Вороновицької  ОТГ  та поліпшення 
санітарного стану  навколишнього природного середовища, благоустрою  
та озеленення  населених  пунктів,  керуючись п. 7 частини 1  ст. 30  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   виконавчий  
комітет  селищної  ради  

 
ВИРІШИВ: 

 
 
1.Оголосити   в   населених    пунктах     Вороновицької  ОТГ   осінній місячник  

благоустрою з 17 вересня по 17 жовтня 2020 року. 
2. Затвердити  заходи  проведення осіннього благоустрою  населених  пунктів   на 
території  Вороновицької   ОТГ з  дотриманням  карантинних  обмежень 
 (додаток 1). 
3.Призначити відповідальним за благоустрій  та виконання заходів проведення 
благоустрою населених пунктів на території  Вороновицької ОТГ  керівника 
КП «Надія»   Дерун Н.В.      
4. Секретарю  виконавчого комітету  Мороз Н.А.інформувати про  виконання 
заходів  Департамент житлово-комунального господарства, енергетики  та  
інфраструктури  Вінницької  ОДА  до 05.11. 2020 року   
5.Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти  на  секретаря 
виконавчого комітету. 
 
 

                СЕЛИЩНИЙ   ГОЛОВА                                     О.Г.КОВІНЬКО 



 
 
Додаток  до рішення  виконкому  
від 16.09.2020 року   № 271  

 
З А Х О Д И 

З проведення осіннього благоустрою та санітарної очистки населених  пунктів 
Вороновицької  ОТГ 

 
№ 
п/п 

Заходи 
Виконавці та 

термін виконання 

1 

Оголосити в  населених  пунктах  Вороновицької  
ОТГ осінній місячник благоустрою з 17 вересня по 
17 жовтня 2020 року  з  дотриманням карантинних 
обмежень 

виконком с/ради 

2 
Очистити від сміття та розчистити від чагарникової 
рослинності узбіччя доріг  

До 01.10.2020р. 
виконком с/ради 
керівники підпр. 

3 
Проводити безперебійний вивіз побутового сміття 
від населення згідно розробленого графіку. 

Постійно  
КП «Надія»  

4 
Організувати та провести День довкілля з висадкою 
дерев ( за  сприятливих  погодніх  умов) 

До 10.10.2020р. 
виконком с/ради 

керівники  установ, 
організацій 

5 
Організувати санітарну очистку та провести заходи 
по благоустрою паркових територій  

До 01.10.2020р. 
виконком с/ради 

6 
Організувати та провести заходи по звільненню від 
сміття прибережних зон водойм   

До 10.10.2020р. КП 
«Надія», орендарі  

ставків 

7 
Провести санітарну очистку біля багатоповерхових 
будинків. 

КП  „Надія”, жителі 
будинків 

8 
Провести очистку території біля пам’ятників воїнам, 
загиблим у роки ВВВ,  обелісків 

До 20.09.2020р, 
виконком с/ради,  

відділ освіти 

9 
  Прибрати та утримувати в  порядку  прилеглі 
території  підприємств, установ, організацій 

Постійно  
керівники орг-цій, 

підприємств та 
установ   

10 

Розробити та розповсюдити звернення до жителів 
населених пунктів про утримання присадибних 
ділянок в належному  стані та заборону спалювання 
сміття на них згідно Правил благоустрою  
Вороновицької селищної  ради   

До 20.09.2020р.  
виконком с/ради 

 
 
Секретар  виконавчого  комітету                                  Мороз  Н.А.  


