
      

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ                   
 

17.04.2018             № 98 

   

    

Про проведення щорічної акції                     

„За чисте довкілля“  на території 

населених пунктів Пирятинської 

міської ОТГ 

 

 

Відповідно до статей 30, 33 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р 

„Деякі питання проведення щорічної акції „За чисте довкілля“ та дня 

благоустрою території населених пунктів“, з метою забезпечення утримання 

території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ у належному стані, їх 

санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та 

створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ:  

       

1. Провести з 17.04.2018 по 10.06.2018 щорічну акцію „За чисте 

довкілля“. 

2. Провести 21.04.2018 день благоустрою території населених пунктів 

міської ради та спільно з громадською організацією „Let`s do it, Ukraine“ 

долучитися до всеукраїнської соціально-екологічної акції „Зробимо Україну 

чистою разом!“ за участю колективів підприємств, установ, організацій, 

мешканців житлових будинків, учнівської молоді. 

3. Утворити робочу групу по організації та проведенню щорічної  акції 

„За чисте довкілля“ у складі, що додається.  

4. Затвердити заходи  по проведенню щорічної акції „За чисте довкілля“  

на території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ (додаються). 

5. Відділу з земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів із 

підготовки та проведення щорічної акції „За чисте довкілля“ та дня 

благоустрою на території Пирятинської міської ОТГ. 



6. Зобов’язати відділ із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради провести обстеження м.Пирятин на наявність дерев, вражених 

омелою. Список дерев за їх місцем розташування передати КП „Каштан“ для 

вжиття відповідних санітарних заходів розчистки або видалення ушкоджених 

дерев.  

7. Зобов’язати керівників підприємств, установ і організацій привести в 

належний санітарний та естетичний стан власні та прилеглі території, 

закріплені за підприємствами, установами та організаціями. 

8. Відділам виконкому міської ради: з земельних та екологічних питань, 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства спільно з 

КП „Каштан“ (Скочко В.І.) розробити пропозиції щодо визначення місць 

посадки декоративних дерев, кущів, закладання квітників на території міста 

Пирятина. 

9. Керуючому справами виконкому міської ради Кочур Л.В. спільно з 

головами  вуличних квартальних комітетів забезпечити: 

інформування жителів кварталів про проведення щорічної акції „За чисте 

довкілля“ з 17.04.2018 по 10.06.2018; 

участь громадськості у наведенні  чистоти та благоустрою прилеглих до 

домоволодінь територій. 

10. Рекомендувати районному центрі зайнятості (Пшиченко М.Я.) 

залучити працівників з числа громадян, які перебувають на обліку, для 

виконання громадських робіт по благоустрою міста згідно з заявкою міської 

ради та КП „Каштан“. 

11. Робочій групі інформувати виконавчий комітет міської ради про хід 

проведення акції „За чисте довкілля“ щопонеділка на нараді у міського голови. 

12. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 29.03.2017 № 64 „Про проведення щорічної акції „За чисте 

довкілля“  на території населених пунктів Пирятинської міської ради“ 

13. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Вараву М.В. 

 

 

 

Міський голова         О.РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконкому  

міської ради  

17.04.2018 № 98 

 

 

 

Склад 

робочої групи по організації та проведенню щорічної акції  

„За чисте довкілля“ 

 

 

Рябоконь  

Олексій Петрович 

- міський голова, голова Робочої групи 

   

Варава  

Максим Володимирович   
- заступник голови міського голови з 

питань діяльності виконкому, заступник 

голови Робочої групи 

 

Зергані  

Марина Ігорівна 
- начальник відділу містобудування,  

архітектури та житлово-комунального 

господарства виконкому міської ради, 

секретар Робочої групи 

 

Члени комісії: 

 

Бугайов  

Віктор Миколайович 
- член виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 

   

Коваленко  

Тамара Василівна 
- начальник  відділу освіти, молоді та 

спорту Пирятинської міської ради 

   

Войпанюк  

Василь Кирилович  
- депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та екології  

   

Дубров  

Микола Якович 
- начальник КП „Пирятинський міський 

водоканал“ 

   

Дудник  

Сергій Васильович 

 

- директор державного підприємства 

„Пирятинське лісове господарство“                  

(за згодою) 

   



Кобзєв 

В’ячеслав Михайлович 

- виконуючий обов’язки начальника 

відділу містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства 

Пирятинської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

   

Крагель 

Володимир  Васильович 

- член виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради 

   

Кривобок  

Володимир Іванович 
- депутат міської ради, голова постійної 

комісії з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

   

Кривець 

Валерій Васильовиич 
- начальник Пирятинських 

госпрозрахункових очисних споруд 

   

   

   

Митропан  

Юрій Миколайович 
- директор Національного природного 

парку „Пирятинський“ (за згодою) 

   

Скочко 

Віталій Іванович 
- директор КП „Каштан“ 

 

   

Стадник  

Євгеній Васильович 
- начальник відділу з земельних та 

екологічних питань виконкому               

міської ради 

   

Тарасовський  

Іван Миколайович 
- староста села Олександрівка 

 

   

Хоменко 

Олексій Віталійович 
- депутат міської ради, голова постійної 

комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг 

   

Чайка  

Тетяна Георгіївна 
- секретар міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Т.Г.Чайка    

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконкому  

міської ради  

17.04.2018 № 98 

 

 План заходів щодо проведення 

 щорічної акції „За чисте довкілля“ 

на території населених пунктів Пирятинської міської ОТГ 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 

1. Проведення робіт з благоустрою, санітарної 

очистки цвинтарів 

з 01.05.2018 Варава М.В. 

Скочко В.І., 

Тарасовський І.М., 

Шаповал Д.Г. 

2. Залучення до участі  у щорічній акції „За 

чисте довкілля“ волонтерів, громадськості, 

депутатів та членів виконкому міської ради 

21.04.2018 Варава М.В.,  

Кочур Л.В, 

Тарасовський І.М., 

Шаповал Д.Г. 

3. Організація та проведення всеукраїнської 

акції „Зробимо Україну чистою 2018!“ на 

території населених пунктів міської ради за 

участю колективів підприємств, установ, 

організацій, мешканців житлових будинків, 

учнівської молоді 

21.04.2018 Варава М.В., 

Стадник Є.В., 

Зергані М.І., 

Тарасовський І.М., 

Шаповал Д.Г. 

спільно з керівниками 

підприємств,організацій, 

установ,населенням 

4. Озеленення, благоустрій  та очищення 

територій загальноосвітніх шкіл, дошкільних 

навчальних закладів із залученням до цієї 

роботи учнівської  молоді 

до 21.04.2018 Варава М.В., 

Коваленко Т.В 

 спільно з керівниками 

навчальних закладів 

5. Прибирання та приведення до належного 

стану прибудинкових територій, дитячих та 

спортивних майданчиків, парків та інших 

об’єктів масового перебування і відпочинку 

населення 

21.04.2018 Варава М.В., 

Стадник Є.В., 

Зергані М.І. 

спільно з керівниками 

підприємств,організацій, 

установ 

6.  Проведення санітарної очистки та озеленення 

власних і прилеглих  територій підприємств, 

установ, організацій 

до 21.04.2018 Варава М.В. 

спільно з  

керівниками 

підприємств, 

організацій, установ 

7. Ремонт   автобусних зупинок  до 27.04.2018 Варава М.В.,  

Зергані М.І., 

Скочко В.І.  



спільно з керівниками 

установ,організацій, 

приватними 

підприємцями 

8. Організація та проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо недопущення 

випадків випалювання рослинності або її 

залишків та опалого листя в населених 

пунктах міської ради 

до 27.04.2018 Варава М.В., 

Стадник Є.В., 

Скочко В.І., 

Тарасовський І.М., 

Шаповал Д.Г. 

9. Забезпечення очищення від сміття берегу  

річки Удай на території міської ради та його 

укріплення.  

 

до 27.04.2018 Варава М.В.,  

Скочко В.І. 

спільно з  

Дудником С.В., 

Митропаном Ю.М. 

10. Ремонт, фарбування та заміна лавочок по 

вулиці Соборна та на майдані Незалежності 

до 27.04.2018 Варава М.В., 

Зергані М.І., 

Скочко В.І. 

11. Озеленення території міста: розбивка 

квітників та насадження квітів, дерев, кущів 

до 08.05.2018 Варава М.В.,  

Стадник Є.В., 

Зергані М.І., 

Скочко В.І. 

12. Побілка бордюрів, дерев по центральних 

вулицях міста 

до 27.04.2018 Варава М.В., 

Скочко В.І. 

спільно з керівниками 

підприємств,організацій, 

установ 

13. Ліквідація  стихійних звалищ побутових 

відходів на території населених пунктів 

міської ради 

до 01.06.2018 Варава М.В., 

Скочко В.І., 

Тарасовський І.М., 

Шаповал Д.Г. 

14. Проведення зустрічей із жителями міста та 

сіл ОТГ з питань благоустрою їх території 

до 10.06.2018 Варава М.В.,  

Кочур Л.В., 

спільно зі старостами та 

головами квартальних 

комітетів 

15. Знесення сухостійних та аварійних дерев, 

обрізка дерев  для боротьби із 

фітозахворюваннями, а також для 

дотримання видимості на вулично – дорожній 

мережі 

до 10.06.2018 Варава М.В.,  

Стадник Є.В., 

Скочко В.І. 

16. Забезпечити реалізацію міської Програми 

зайнятості населення на 2018 рік в частині 

залучення безробітних громадян до участі у 

роботах  з благоустрою міста 

до 10.06.2018 Варава М.В.,  

Цюра І.О.  

спільно зі  

Скочком В.І.,  

Пшиченко М.Я. 

 

Секретар міської ради                                                           Т.Г.Чайка 


