
 
 

П’ядицька сільська рада 
Виконавчий комітет 

 
РІШЕННЯ 

 
від 19.04.2021р. №48                                                                 с.П’ядики  

 

 

 

Про проведення на території 
П’ядицької сільської ради 
заходів з благоустрою 
територій населених пунктів 

 

 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010року №777-р «Деякі 
питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою 
територій населених пунктів», розпорядження Івано-Франківської 
облдержадміністрації  від 29.03.2021року №96 «Про проведення в області заходів 
з благоустрою територій до Великодніх свят, щорічної всеукраїнської акції «За 
чисте довкілля», з метою забезпечення утримання території населених пунктів 
сільської ради в належному санітарному стані, їх санітарного очищення, 
збереження об’єктів загального користування та створення сприятливих для 
життєдіяльності населення умов, виконавчий комітет сільської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1.Затвердити план заходів з благоустрою територій населених пунктів 
П’ядицької сільської ради (додається). 

2.Керівникам установ і організацій сільської ради забезпечити виконання 
намічених заходів. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 
Гайдейчука Петра Петровича. 
 

 

 

Сільський голова                                                               Петро ГАЙДЕЙЧУК 



Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

сільської ради від 19.04. 2021р. №48 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з благоустрою територій населених пунктів 

П’ядицької сільської ради  
№
п/
п 

Назва заходів Дата 
виконання 

Відповідальні за  

1 Провести благоустрій пам’ятників, 
пам’ятних знаків, могил Січовим 
Стрільцям, місць почесних поховань.  

До 
25.04.2021р. 

Місцеві жителі, старости 
сіл  

2 Провести благоустрій території  біля 
музею Мирослава Ірчана  

До 
25.04.2021р. 

Працівники культури с. 
П’ядики 

3 Провести благоустрій стадіонів, дитячих, 
спортивних  та господарських 
майданчиків 

До 
25.04.2021р. 

Молодь сіл, гравці 
футбольних команд 

4 Провести благоустрій територій біля 
установ та організацій на території 
сільської ради, приватних підприємств 

До 
25.04.2021р. 

Керівники установ, 
приватні підприємці 
старости сіл, комунальні 
підприємства 

5 Провести чистку мостів, водостічних 
канав біля садиб громадян та прилеглих 
територій та забезпечити їх утримання в 
належному санітарному стані 

До 
25.04.2021р. 

Місцеві жителі, старости 
сіл. 

6 Впорядкувати сільські потічки, береги 
водойм, придорожні смуги 

До 
25.04.2021р. 

Місцеві жителі, старости 
сіл, комунальні 
підприємства 

7 Впорядкувати сільські цвинтарі До 
25.04.2021р. 

Церковні комітети, 
Місцеві жителі, старости 
сіл, комунальні 
підприємства 

8 Впорядкувати автобусні зупинки До 
25.04.2021р. 

Місцеві жителі, старости 
сіл, комунальні 
підприємства 

9 Провести обрізку дерев, які створюють на 
проїжджій частині дороги аварійну 
ситуацію та загрозу для життя людей 

До 
25.04.2021р. 

Працівники: 
Держлісгоспу, РЕМ.  
Місцеві жителі, старости 
сіл, комунальні 
підприємства 

10 Упорядкувати існуючі та створити нові 
квітники біля установ, організацій та 
приватних підприємств 

До 
25.04.2021р. 

Керівники установ, 
приватні підприємці, 
старости сіл, комунальні 
підприємства 

11 Проводити роз’яснювальну роботу серед 
населення з питань утримання садиб та 
прилеглих територій в належному 
санітарному стані та недопущенню 
створення несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Постійно Адміністрація сільської 
ради. 

 

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Володимир Іванішин 



 


