РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20___ року

№______
м. Кропивницький

Про проведення місячника з озеленення,
прибирання та благоустрою території
міста Кропивницького
Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 7 п. "а"
ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року
№ 777-р "Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою", розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації та голови обласної ради від 11 березня 2014 року № 73-р/75-гр
"Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації
та голови обласної ради від 22 квітня 2013 року № 211-р/133-гр "Про
проведення в області щорічної всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте
довкілля", з метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою
населеного пункту, висадження дерев, очищення водних джерел,
упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану
прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку
населення Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Провести місячник з озеленення, прибирання та благоустрою території
міста Кропивницького з 01 квітня по 30 квітня 2019 року, а 20 квітня 2019 року
вважати Днем довкілля.
2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Вергуну О.С., Дзюбі Н.Є., Мосіну О.В., Поливоді А.А.
до 01 квітня 2019 року провести наради з керівниками організацій та
підприємств міста, організувати участь відповідних підприємств, організацій,
установ щодо проведення місячника з озеленення, прибирання, благоустрою
території міста Кропивницького та Днів довкілля.
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3. Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам
вжити відповідних організаційних заходів щодо залучення підприємств,
установ, організацій та мешканців районів до участі у проведенні місячника з
озеленення, прибирання, благоустрою території міста Кропивницького та Днів
довкілля.
4. Комунальному підприємству "Ритуальна служба - спеціалізований
комбінат комунально-побутового обслуговування" забезпечити виконання
робіт з прибирання кладовищ міста, Подільській та Фортечній районним у місті
Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
5. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БЛАГОУСТРІЙ" МІСЬКОЇ
РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО" провести роботи з благоустрою парків і
скверів до 30 квітня 2019 року, Подільській та Фортечній районним у місті
Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
6. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "УНІВЕРСАЛ 2005" провести
роботи з прибирання вулиць міста до 30 квітня 2018 року, Подільській та
Фортечній районним у місті Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
7. Начальникам КП "ЖЕО № 1 МРМК", КП "ЖЕО № 2", КП "ЖЕО № 3",
КП "ЖЕО № 4", КП "ЖЕК № 9" МРМК", керівникам ОСББ та ОЖБК вжити
заходів щодо приведення у належний санітарний стан прибудинкових
територій, контейнерних майданчиків, упорядкування дитячих майданчиків та
майданчиків для сушіння білизни.
8. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської
ради міста Кропивницького забезпечити у необхідній кількості транспорт для
вивезення побутового сміття під час проведення 20 квітня 2019 року Дня
довкілля.
9. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОСТАЙЛ» під час
проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
міста Кропивницького приймати на міське сміттєзвалище сміття, зібране на
території
міста
Кропивницького
КП
"ЖЕО
№
1
МРМК",
КП "ЖЕО № 2 МРМК", КП "ЖЕО № 3 МРМК", КП "ЖЕО № 4 МРМК",
КП "ЖЕК № 9" МРМК", ОСББ, ОЖБК, освітніми, медичними закладами,
комунальними підприємствами, населенням та підприємствами різних форм
власності.
10. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, Подільській
та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам, комунальним
підприємствами КП "ЖЕО № 1 МРМК", КП "ЖЕО № 2 МРМК",
КП "ЖЕО № 3 МРМК", КП "ЖЕО № 4 МРМК", КП "ЖЕК № 9" МРМК", ОСББ,
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ОЖБК, освітніми, медичними закладами та підприємствами різних форм
власності щовівторка надавати інформацію відділу будівництва та благоустрою
Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького про хід виконання даного рішення.
11. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане
рішення та висвітлювати хід проведення місячника з озеленення, прибирання,
благоустрою території міста Кропивницького та Днів довкілля у засобах
масової інформації.
12. Відповідно до Правил благоустрою м. Кіровограда, затверджених
рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1710,
спеціалізованій інспекції Міської ради міста Кропивницького, починаючи
з 01 квітня 2019 року по 30 квітня 2019 року, щовівторка надавати інформацію
відділу будівництва та благоустрою Головного управління житловокомунального господарства Міської ради міста Кропивницького щодо кількості
попереджень та складених протоколів про адміністративне правопорушення,
передбачене ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
13. Контроль за виконанням підприємствами усіх форм власності,
установами, організаціями міста робіт по благоустрою та підтриманню
належного санітарного стану покласти на начальника спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького Максюту А.В.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С.

Міський голова

Тетяна Криворучко 24 85 93

А.РАЙКОВИЧ

Доопрацьовано 21.02.2019

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 2019 року

№______

Про проведення місячника з озеленення,
прибирання та благоустрою території
міста Кропивницького
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 7
підпункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року
№ 777-р "Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою", розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації та голови обласної ради від 11 березня 2014 року № 73-р/75-гр
"Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації
та голови обласної ради від 22 квітня 2013 року № 211-р/133-гр "Про
проведення в області щорічної всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте
довкілля", з метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою
населеного пункту, висадження дерев, очищення водних джерел,
упорядкування сміттєзвалищ, поліпшення естетичного та санітарного стану
прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку
населення Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Провести місячник з озеленення, прибирання та благоустрою території
міста Кропивницького з 01 квітня по 30 квітня 2019 року, а 20 квітня 2019 року
вважати Днем довкілля.
2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Вергуну О.С., Дзюбі Н.Є., Мосіну О.В., Паливоді А.А.
до 01 квітня 2019 року провести наради з керівниками організацій та
підприємств міста, організувати участь відповідних підприємств, організацій,
установ щодо проведення місячника з озеленення, прибирання, благоустрою
території міста Кропивницького та Дня довкілля.
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3. Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам
вжити відповідних організаційних заходів щодо залучення підприємств,
установ, організацій та мешканців районів до участі у проведенні місячника з
озеленення, прибирання, благоустрою території міста Кропивницького та Дня
довкілля.
4. Комунальному підприємству "Ритуальна служба - спеціалізований
комбінат комунально-побутового обслуговування" забезпечити виконання
робіт з прибирання кладовищ міста, Подільській та Фортечній районним у місті
Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
5. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "БЛАГОУСТРІЙ" МІСЬКОЇ
РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО" провести роботи з благоустрою парків і
скверів до 30 квітня 2019 року, Подільській та Фортечній районним у місті
Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
6. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "УНІВЕРСАЛ 2005" провести
роботи з прибирання вулиць міста до 30 квітня 2019 року, Подільській та
Фортечній районним у місті Кропивницькому радам сприяти виконанню робіт.
7. Начальникам КП "ЖЕО № 1 МРМК", КП "ЖЕО № 2", КП "ЖЕО № 3",
КП "ЖЕО № 4", КП "ЖЕК № 9" МРМК", керівникам ОСББ та ОЖБК вжити
заходів щодо приведення у належний санітарний стан прибудинкових
територій, контейнерних майданчиків, упорядкування дитячих майданчиків та
майданчиків для сушіння білизни.
8. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської
ради міста Кропивницького забезпечити у необхідній кількості транспорт для
вивезення побутового сміття під час проведення 20 квітня 2019 року Дня
довкілля.
9. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕКОСТАЙЛ» під час
проведення місячника з озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
міста Кропивницького приймати на міське сміттєзвалище сміття, зібране на
території
міста
Кропивницького
КП
"ЖЕО
№
1
МРМК",
КП "ЖЕО № 2 МРМК", КП "ЖЕО № 3 МРМК", КП "ЖЕО № 4 МРМК",
КП "ЖЕК № 9" МРМК", ОСББ, ОЖБК, освітніми, медичними закладами,
комунальними підприємствами, населенням та підприємствами різних форм
власності.
10. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, Подільській
та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам, комунальним
підприємствами КП "ЖЕО № 1 МРМК", КП "ЖЕО № 2 МРМК",
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КП "ЖЕО № 3 МРМК", КП "ЖЕО № 4 МРМК", КП "ЖЕК № 9" МРМК", ОСББ,
ОЖБК, освітніми, медичними закладами та підприємствами різних форм
власності щовівторка надавати інформацію відділу будівництва та благоустрою
Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького про хід виконання даного рішення.
11. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане
рішення та висвітлювати хід проведення місячника з озеленення, прибирання,
благоустрою території міста Кропивницького та Дня довкілля у засобах
масової інформації.
12. Відповідно до Правил благоустрою м. Кіровограда, затверджених
рішенням міської ради від 05 червня 2012 року № 1710, спеціалізованій
інспекції Міської ради міста Кропивницького, починаючи з 01 квітня 2019 року
по 30 квітня 2019 року, щовівторка надавати інформацію відділу будівництва та
благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького щодо кількості попереджень та складених
протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 152
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
13. Контроль за виконанням підприємствами усіх форм власності,
установами, організаціями міста робіт по благоустрою та підтриманню
належного санітарного стану покласти на начальника спеціалізованої інспекції
Міської ради міста Кропивницького Максюту А.В.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С.

Міський голова

Тетяна Криворучко 24 85 93

А.РАЙКОВИЧ

