
                  
 
    У К Р А Ї Н А 

        Коростенська міська рада Житомирської області 
    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
                                                         Р І Ш Е Н Н Я 
  
Від   19.10.2011р. № 607   
  
 

 
 
 
 
                

 
Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального 

господарства Мартинюка В.М. про стан виконання заходів з благоустрою               
в 2011 році, з метою забезпечення належного санітарного стану, зовнішньої 
привабливості міста та його територій, відповідно Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», керуючись п.п.7 п. „а” ст.30 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Коростенської 
міської ради  
РІШАЄ: 
 
 

1. Стан виконання завдань з організації робіт з благоустрою визнати   
задовільним. 

 
2. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності та підпорядкованості, власникам закладів торгівлі та 
побутового обслуговування населення: 

2.1. Покращити роботу з утримання в належному санітарному стані 
закріплених територій, автопавільйонів, газонів, клумб, 
встановленню урн для збору сміття. 

2.2. Продовжити роботи з облаштування пристроїв для забезпечення 
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями. 

 
3. Управлінню житлово-комунального господарства: 
3.1. Спільно з відділом архітектури та містобудування та земельних 

ресурсів, інспекцією з благоустрою міста підготувати                                      
до 01.02.2012р. пропозиції до проекту рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради «Про організацію робіт                   
з благоустрою на 2012 рік». 

3.2. До 01.01.2012 року розробити нову редакцію «Правила благоустрою 
територій м. Коростеня» з врахуванням наказу Міністерства                     
з питань житлово-комунального господарства України                            

Про стан виконання плану  
з благоустрою міста у 2011 році  
 



від 23.11.2010 року № 462 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо розроблення програм (планів заходів)                          
з благоустрою населених пунктів» та подати її на розгляд сесії 
міської ради. 

 
4. Рекомендувати начальнику Коростенського МВ УМВС України                   

в Житомирській області (Калітка В.К.) посилити контроль за роботою 
підлеглих в частині забезпечення контролю за утриманням в чистоті 
прибудинкових територій, дворів громадянами відповідно до п. 26               
ст. 10 Закону України «Про міліцію». 

 
5. Начальнику КВГП (Городничий П.О.) продовжити роботу по 

укладанню договорів на вивіз та утилізацію ТПВ по вулицях 
приватного сектору. 

 
6. Голові органу самоорганізації населення «Спілка голів окружних 

вуличних та будинкових комітетів» (Венгловська В.С.) за участю 
членів спілки, працівників міської інспекції з благоустрою                         
(Зінюк О.А.), ДНД «Яструб» (Хлань П.В.) забезпечити проведення 
інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання 
Правил благоустрою міста, контроль за утриманням  в належному стані 
дворів, прилеглих територій, недопущенням  утворення стихійних 
сміттєзвалищ, укладанням договорів на вивіз та утилізацію ТПВ.   

 
7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника     

міського голови Якубовського Л.П. 
 
 
 

Міський  голова                                                                     В. Москаленко 
 
 
 

                                                                                     Заступник міського голови 
                                                                                                                                           Л. Якубовський 

  
                                                                                                                       Начальник управління ЖКГ 

В.Мартинюк 
 

                                                                                                                      Начальник  юридичного відділу 
Т.Камінська 

 


