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Р І Ш Е Н Н Я  
 

 ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 

   
 
від  10  березня  2016  року                                                        № 147 

У К Р А Ї Н А 
 
Про проведення  весняного 
місячника з благоустрою 
м. Кіровограда 
 
 

 Керуючись підпунктом 7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України               
від 31.03.2010  № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів», 
розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та 
голови обласної ради від 22.04.13 № 211-р/133-гр  «Про проведення в області 
щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та 
враховуючи лист обласного координатора Громадської організації «Let's do 
it, Ukraine» від 05.02.16  № 2016/002, з метою приведення міста до належного 
санітарного стану, поліпшення навколишнього природного середовища, 
естетичного вигляду і експлуатаційного стану елементів благоустрою, 
поєднання зусиль органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств, установ, широких верств населення  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 
 

В И Р І Ш И В: 
  

1. Провести весняний місячник з благоустрою м. Кіровограда з                     
28 березня  по 28 квітня  2016 року, а 16 та 23 квітня 2016 року вважати 
днями проведення загальноміських суботників з благоустрою міста в рамках 
щорічної акції «За чисте довкілля» та екологічної акції «Зробимо Україну 
чистою разом!» з впорядкування міста. 

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Мосіну О.В., Грабенку О.В.  до 10 квітня 2016 року провести наради з 
керівниками організацій та підприємств міста, організувати участь 
відповідних підприємств, організацій, установ у загальноміських суботниках 
по впорядкуванню території міста. 

3. Ленінській та Кіровській районним у м. Кіровограді радам вжити 
відповідних організаційних заходів щодо залучення підприємств, установ, 
організацій та мешканців районів до участі у проведенні весняного місячника 
з благоустрою. 
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4. Комунальному підприємству "Ритуальна служба – спеціалізований 

комбінат комунально-побутового  обслуговування" забезпечити виконання 
робіт по прибиранню кладовищ міста, Ленінській та Кіровській районним                 
у місті Кіровограді радам сприяти виконанню робіт. 

5. Комунальному підприємству «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» провести роботи по благоустрою парків і 
скверів до 28 квітня 2015 року, Ленінській та  Кіровській районним у місті 
Кіровограді радам сприяти виконанню робіт. 

6. Начальникам КП «ЖЕО № 1» КМР», КП «ЖЕО № 2» КМР»,                        
КП «ЖЕО № 3» КМР»,  КП «ЖЕО № 4» КМР», КП «ЖЕК № 9» КМР», 
керівникам ОСББ та ОЖБК, вжити заходів щодо приведення у належний 
санітарний стан прибудинкових територій, контейнерних майданчиків, 
упорядкувати дитячі майданчики та майданчики для сушіння білизни.  

7. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської  міської ради забезпечити  у  необхідній кількості транспорт 
для вивезення побутового сміття під час проведення загальноміських 
суботників по впорядкуванню території міста. 

8. Товариству з обмеженою відповідальністю «КАТП – 1128»                   
під час проведення весняного місячника з благоустрою    в рамках акцій 
приймати на міське сміттєзвалище сміття, зібране на території                                 
міста Кіровограда ЖЕО, ЖЕКу, ОСББ, ОЖБК, освітніми, медичними 
закладами, комунальними підприємствами, населенням та підприємствами 
різних форм власності. 

9. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради, комунальним 
підприємствам, ЖЕО, ЖЕКу, ОСББ, ОЖБК щовівторка надавати інформацію 
відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської  міської ради про хід виконання 
даного рішення. 

10. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 
рішення та висвітлювати хід проведення весняного місячника з благоустрою 
у засобах масової інформації. 

11. Контроль за виконанням підприємствами усіх форм власності, 
установами, організаціями міста робіт по благоустрою та підтриманню 
належного санітарного стану покласти на начальника спеціалізованої 
інспекції  Кіровоградської міської ради Іванова В.А. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.  
 
 
 
Міський голова           А.Райкович 
 
 
 
 
Криворучко 24 85 93 


