
 
 

                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                      

                                        Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 березня  2017 р.№.42. 

Про організацію весняної акції з благоустрою 

та санітарної очистки Гайсинської міської  

територіальної громади 

 

               З метою приведення в належний санітарний стан території м. Гайсин 

та населених пунктів сторостинських округів Гайсинської міської ради після 

зимового періоду, створення сприятливих умов для життєдіяльності 

громадян Гайсинської міської територіальної громади, керуючись 

розпорядженням Кабінету  Міністрів України   від 31 березня 2010 року 

№777-р «Деякі питання  проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та 

дня благоустрою територій населених пунктів», ст.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Провести в м. Гайсині з 18 березня до 17 квітня 2021 року місячник 

санітарної очистки та благоустрою міста та сіл, селищ Гайсинської міської 

територіальної громади під назвою «За чисте довкілля». 

2.Затвердити заходи з організації  весняної акції з благоустрою та санітарної 

очистки території Гайсинської міської територіальної громади, що  

додаються згідно додатку 1. 

3.Створити комісію міськвиконкому з питань організації благоустрою та 

санітарного очищення  Гайсинської міської територіальної громади  у складі, 

що додається до цього рішення згідно додатку 2. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Стецька. 

 

Міський голова                                                                              А.І.Гук 

 

 

 

          



                      

                                                                                                                     Додаток 1  

                                                                                 до рішення виконкому 

№ 42 від 17 березня 2021р. 

Заходи 

 з організації весняної акції з благоустрою та санітарної  

очистки міської територіальної громади 
 

№ 

п/п 

Інформація про заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Залучення колективів організацій, 

підприємств та установ, навчальних 

закладів, працівників силових структур до 

проведення заходів щодо приведення в 

належний стан закріпленої територій 

 

постійно Заступник 

міського голови 

Стецько В.В 

2 Забов’язати власників приватних закладів, 

об’єктів торгівлі та обслуговування 

привести в належний  санітарний стан 

прилеглу територію. 

 

постійно Начальник 

відділу 

містобудування, 

архітектури 

Юрчак В.П. 

3 Організувати напередодні Великодніх днів 

акцію «Чистий четвер». 

 

29.04.2021р Заступник 

міського голови 

Стецько В.В 

4 Забов’язати жителів приватного сектора  

організувати своєчасне прибирання 

прилеглої та домогосподарської території. 

 

постійно Начальник ККП 

Ковальчук В.А., 

старости 

Гайсинської 

міської ради 

5 Запропонувати головам ОСББ, 

управителям та жителям багатоквартирних 

будинків організувати прибирання 

прилеглої території, ремонту та 

фарбування лавок, дитячих майданчиків, 

спортивних споруд. 

до 

10.04.2021р 

Начальник КП 

«Гайсинська 

ЖЕК» 

Новицький О.С. 

6 Організувати висадку дерев та зелених 

насаджень на визначені території 

Гайсинської міської ради 

 

 

до 

15.04.2021р 

Керівники 

комунальних 

підприємств, 

старости 

Гайсинської 

міської ради 

7 Регулярно висвітлювати в засобах 

массової інформації питання з організації 

весняної акції «За чисте довкілля». 

 

щотижня Секретар  

виконкому 

Філімонов А.П. 



8 Спрямувати діяльність комунальних 

підприємств, громадських організацій, 

населення по благоустрою водних об’єктів 

на території Гайсинської міської 

територіальної громади, особливо джерел, 

струмків і потічків з метою збільшення їх 

водної продуктивності. 

 

постійно Начальник 

відділу 

містобудування, 

архітектури 

Юрчак В.П. 

9 Розробити та реалізувати програми для 

проведення в Гайсинській міській 

територіальній громаді на найкращий 

благоустрій територій, приватних садиб, 

вулиць, громадських та інших об’єктів. 

 

до 

10.05.2021р 

Заступник 

міського голови 

Стецько В.В 

 

 

Секретар виконкому                                                       А.П.Філімонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 2  

                                                                                 до рішення виконкому 

№ 42 від 17 березня 2021р. 

 

 

 

Склад 

комісію міськвиконкому з питань організації благоустрою та 

санітарного очищення Гайсинської міської територіальної громади 

 

Стецько В.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, голова комісії. 

Члени комісії:   

Філімонов А.П., секретар виконавчого комітету Гайсинської міської ради;       

Юрчак В.П., в.о. начальника відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради. 

Канишин С.Ю., провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 

ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради; 

Ковальчук В.А., начальник Гайсинського ККП; 

Новіцький О.С., начальник КП «Гайсинська ЖЕК». 

                                  

Секретар виконкому                                А.П.Філімонов 

                                                                    


