
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  Виконавчий  комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2021  № 139  

   c. Боратин 

 

Про благоустрій  та санітарний стан 

населених пунктів сільської ради                    

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про санітарний стан та 

благоустрій населених пунктів сільської ради , відповідно до  п.7 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів» та з метою забезпечення  належного благоустрою і впорядкування населених 

пунктів сільської ради,  виконком сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі - власникам та 

орендарям торгових і побутових об’єктів, мешканцям індивідуального сектору, приватним 

підприємцям, які розміщені на території сільської ради до 23 квітня 2021 року привести у 

належний санітарний стан власну та прилеглу територію, здійснити благоустрій.  

2. Керівникам КП «Боратин»,  ВКП «Грань» забезпечити належну організацію  

збирання сміття в населених пунктах громади. 

3. Установити  єдиний санітарний день - п’ятницю. 

4. Заступнику сільського голови Віктору Бехнюку, керівникам структурних 

підрозділів сільської ради, директору КП «Боратин» Роману Ільюку, директору ВКП 

«Грань» Анатолію Хорошенко, старостам сіл організувати роботу з впорядкування 

територій, у тому числі - територій парків та паркових зон, дитячих майданчиків, кладовищ, 

місць почесних поховань, пам’ятників та пам’ятних знаків, ліквідації  стихійних 

сміттєзвалищ. 

5. Директору спортивного комплексу  Марчуку В.С. організувати та провести 

роботи з наведенню належного благоустрою  на території спортивного комплексу в с. 

Боратин, стадіонах та спортивних майданчиках громади.  

6. Затвердити заходи з благоустрою населених пунктів  сільської ради (додаються). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову  

Сергія Яручика. 

  

 

 

Сільський голова                                                                                              Сергій ЯРУЧИК 

 

 

 

 

 

 



додаток  

до рішення виконкому 

 № 139 від  25.03.2021 

ЗАХОДИ 

з благоустрою населених пунктів  сільської ради 

                                             

№ 

п/п 

Назва  заходів Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

1. Збирання, аналіз, узагальнення 

вихідних даних для розробки 

Схеми санітарного очищення 

населених пунктів громади 

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники структурних 

підрозділів сільської ради, 

керівники комунальих 

підприємств 

Квітень-травень 

2. Приведення у належний 

санітарний стан та постійне 

прибирання прилеглих до 

об’єктів територій 

Власники та орендарі 

торгових та побутових 

об’єктів, приватні 

підприємці, мешканці 

індивідуального сектору 

Протягом року Очищення від сміття, 

приведення у належний стан 

тротуарів, узбіч автомобільних 

доріг у межах володінь 

особистих господарств 

3. Утримання фасадів будинків, 

ремонт та фарбування 

огородження 

(адмінприміщення сільської 

ради,  заклади освіти, культури, 

охорони здоров'я, фізичної 

культури та спорту) 

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники структурних 

підрозділів сільської ради, 

керівники комунальих 

підприємств 

до 23 квітня 

4. Утримання доріг (ремонт 

дорожнього полотна вулиць, 

грейдерування)   

Виконком сільської ради,  

Бехнюк В.М. 

Протягом року 

5. Благоустрій місць загального 

користування та об’єктів 

бюджетної сфери  

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники структурних 

підрозділів сільської ради, 

керівники комунальих 

підприємств 

до 23 квітня   

6. Поточний ремонт, 

облаштування вуличного 

освітлення  

Виконком сільської ради,  

Бехнюк В.М. 

Протягом року 



7.   Озеленення територій 

(висадження дерев, кущів, 

квітників, газонів, кронування 

дерев, побілка) 

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники структурних 

підрозділів сільської ради, 

керівники комунальих 

підприємств 

до 23 квітня 

8.  Благоустрій кладовищ, місць 

почесних поховань, памятників 

та памятних знаків  

Бехнюк В.М. 

відділ благоустрою, 

старости сіл, керівники 

комунальних підприємств 

до 23 квітня 

9. Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ, прибирання  

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники структурних 

підрозділів сільської ради, 

керівники комунальих 

підприємств 

Протягом року 

10.  Прибирання сміття та  

побутових відходів вздовж  

доріг в межах населених  

пунктів 

Виконком сільської ради 

Бехнюк В.М., старости 

сіл, керівники 

комунальних підприємств 

Протягом року 

11. Надання практичної допомоги 

пільговим категорія громадян у 

впорядкуванні їх садиб та 

присадибних територій 

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники комунальних 

підприємств 

Протягом року 

12. Прибирання  територій дитячих 

майданчиків у населених 

пунктах громади 

Бехнюк В.М., 

старости сіл, 

керівники комунальних 

підприємств 

Протягом року 

13. Контроль за дотриманням 

Правил благоустрою територій 

населених пунктів Боратинської 

сільської ради та складання 

протоколів про адмінністративні 

правопорушення  

Поліцейські офіцери 

громади; 

уповноважені особи на 

складання протоколів про 

адміністративні 

правопорушення спільно 

зі старостами сіл 

Протягом року 

  

 

 

 

 

 

 

 


