
 
 

БОРАТИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  Виконавчий  комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

        26.03.2020  №  104 

              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    організацій і  установ сільської ради провести роботи по благоустрою 

власних та прилеглих територій (додаток  1). 

         2.  Дотримуватись графіка вивозу сміття КП «Боратин», який розміщено на сайті 

сільської ради. 

         3.  Установити  єдиний санітарний день -  п’ятницю. 

         4. Заступнику сільського голови з питань будівництва, благоустрою, охорони 

навколишнього середовища та функціонування житлово-комунального господарства 

Бехнюку В.М., директору КП «Боратин» Ільюку Р.І., виконуючим обов’язки старост 

Кравчук О.О. та Косарук В.Я. організувати роботу   по впорядкуванню  кладовищ,  

ліквідації  стихійних сміттєзвалищ, наданні  практичної допомоги пільговим категоріям 

громадян, одиноким громадянам похилого віку у впорядкуванні їх садиб. 

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

по наведенню належного благоустрою  на території спортивного комплексу, стадіонах та 

спортивних майданчиках.  

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

          7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Сергія 

Яручика. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Сергій  ЯРУЧИК     

 
Віктор Бехнюк                                                                              

 

 

 
 
                                           



 

 
Додаток 1 

До рішення виконкому 

Від 26.03.2020 року № 

П Е Р Е Л І К 

 

                                    закріплених   територій  за  організаціями  

                                    і  установами   по наведенню  належного 

                                    благоустрою та впорядкуванню територій 

 

 

КСП  «Боратин»                                      територія  біля  адмінприміщення, 

                                                                  ремонтної майстерні, зернотоку,  

                                                                  під’їзної  дороги. 

ТзОВ «Україна-Баїв»                              територія  біля  адмінприміщення, 

                                                                   ремонтної майстерні, зернотоку,                                                                                                                                          

                                                                   під’їзні дороги 

ТзОВ  «Волиньфарм»                            територія навколо приміщень  і   

                                                                   прилегла територія. 

Боратинська   ЗОШ                                  територія  школи, територія  біля          

                                                                   пам’ятника загиблим  односельчанам                         

                                                                   чеське  кладовище, могила  на   

                                                                   форті, пам’ятник  воїнам  УПА,  

                                                                    догляд  за деревами  на  під’їздній   

                                                                    дорозі. 

                                                                                       

Рованцівська  ЗОШ                                   територія школи і прилегла територія 

Дитячі   садки  сіл                                     територія  дитсадка  і  прилегла   

Баїв, Боратин, Коршовець                        територія 

Магазини                                                    територія  магазинів  і  прилеглі   

                                                                     території 

Лікарська амбулаторія                              територія амбулаторії і прилегла 

 с.Боратин                                                   територія 

Фельдшерсько-акушерські                       територія ФАПів і  прилеглі   

пункти                                                         території 

Клуб  села  Новостав                                 територія  клубу і прилегла   

                                                                     територія 

БК с.Городище                                           територя БК і прилегла територія  

Клуб с.Баїв                                                  територія  клубу і прилегла   

                                                                     територія 

Спортивний комплекс                               територія спортивного комплексу 

                                                                     і прилегла територія 

Баївська ЗОШ                                             територія школи і прилегла територія  

                                                                     Обеліск Слави в с.Баїв, джерело, схил від церкви,  

                                                                     побілка дерев між селами Городище і Баїв,  

                                                                      дитячі майданчики  

Промінська ЗОШ                                        територія школи і прилегла територія 

                                                                      Пам’ятник Солдату, побілка дерев, стоянка, 

Мстишинська ЗОШ                                    територія школи і прилегла територія 

Відділення зв’язку                                      територія відділень і прилегла територія 

                                                               



 

 

 

  Додаток 2 

                                                                                                              до рішення виконкому № 

                                                                                                               від 26.03.2020 року  

 

ЗАХОДИ 

    з благоустрою населених пунктів  сільської ради 

                                             

№ 

п/п 

Назва  заходів Відповідальні 

за виконання 

Термін 

виконання 

Примітка 

1. Утримання фасадів будинків, 

ремонт, фарбування загорож 

(адмінприміщення сільської 

ради, загальноосвітніх шкіл., 

дошкільних закладів, 

амбулаторії,стадіони, клуби, 

будинок культури, ФАПи) 

Виконком сільсь- 

кої  ради 

березень- 

квітень 

 

2. Утримання доріг(будівництво  

доріг, ремонт дорожнього 

полотна вулиць, грейдерування)   

Виконком сільсь- 

кої ради,  

Бехнюк В.М. 

Протягом року  

3. Благоустрій місць загального 

користування, об’єктів 

бюджетної сфери(Боратинська 

ЗОШ, Рованцівська ЗОШ, 

Мстишинська ЗОШ, 

Промінськаа ЗОШ, Баївська 

ЗОШ, Баївський ДНЗ, 

Боратинський ДНЗ, 

Коршовецький ДНЗ)магазини 

Полонківського СТ, приватні 

магазини, установи культури)  

Керівники уста- 

нов,власники 

магазинів 

Протягом року   
 

4. Облаштування вуличного 

освітлення  

Виконком сільсь- 

кої ради,  

Бехнюк В.М. 

Протягом року  

5.   Озеленення території 

( висадження дерев, кущів, 

квітників, газонів, обрізка дерев, 

побілка) 

Бехнюк В.М., 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

 керівники 

організацій і уста- 

нов 

Березень- 

квітень 

 

6.  Благоустрій кладовищ, 

пам’ятника загиблим 

односельчанам у с.Боратин, 

обелісків Слави у селах Баїв, 

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

Березень- 

квітень 

 



Промінь, об’єктів культурної 

спадщини 

(форт в  с.Боратин)  

7. Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ , прибирання  

Виконком сільсь- 

кої ради,  

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

Березень- 

квітень 

 

8.   Поточний ремонт та 

встановлення  мережі вуличного 

освітлення в селах сільської 

ради 

Виконком 

Бехнюк В.М. 

Протягом року 
 

9.  Прибирання сміття та  

побутових відходів вздовж  

доріг в межах населених  

пунктів 

Виконком сільської 

ради 

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

Протягом року  
 

10 Встановлення єдиного 

санітарного дня – п’ятниця 

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

Протягом року  

11 Надання практичної 

допомоги пільговим категорія 

громадян у впорядкуванні їх 

садиб та присадибних 

територій 

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я. 

Мельник В.А. 

Протягом року  

12 Прибирання  територій 

дитячих майданчиків у всіх 

населених пунктах 

Бехнюк В.М. 

Кравчук О.О. 

Косарук В.Я 

Протягом року  

 


