
 
УКРАЇНА 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від  07.04.2021 р._№ ____       
 

 

Про організацію робіт з благоустрою Коростенської 

міської територіальної громади в 2021 році 

 

 
       Проаналізувавши підсумки виконання заходів з благоустрою міста                                          

в 2020 році, з метою забезпечення чистоти та зовнішньої привабливості 

територій Коростенської міської територіальної громади, залучення 

юридичних та фізичних осіб до виконання міських програм благоустрою і 

покращення санітарного стану, відповідно вимог 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 благоустрою міста в 2020 році визнати 

задовільним. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності та підпорядкування, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, власникам закладів торгівлі, побутового 

обслуговування, старостам забезпечити в частині, що стосується: 

2.1. Утримання в належному санітарному стані закріплених територій, 

автопавільйонів, спортивних майданчиків, газонів, клумб, зелених насаджень, 

встановлення урн для сміття та квітників біля своїх приміщень. 

2.2. Ремонт фасадів споруд з застосуванням сучасних матеріалів та 

облаштуванням сучасних світлових вивісок, при необхідності, встановлення 

на будинках, спорудах інформаційних табличок з новими назвами вулиць і 

нумерацією будинків. 

2.3. Облаштування пристроїв для забезпечення доступу людей                            

з обмеженими фізичними можливостями приведення їх у відповідність до 

будівельних норм. 

2.4. Упорядкування та належне утримання закріплених пам’ятників, 

братських могил, військових поховань та пам’ятних знаків. 

 



3. З 07.04.2021 р. по 03.05.2021 р. провести місячник по впорядкуванню 

території Коростенської міської територіальної громади після зимового 

періоду з залученням всіх юридичних, фізичних осіб-підприємців, осередків 

політичних партій, громадських організацій, громадян. 

4. Продовжити практику проведення щочетверга єдиного санітарного 

дня на території Коростенської міської територіальної громади. 

5. Рекомендувати юридичним та фізичним особам-підприємцям з метою 

якісного утримання закріплених територій, газонів, клумб, своєчасного 

вивезення негабаритних та твердих побутових відходів, укласти договори                                   

з комунальним виробничо-господарським підприємством. 

6. Керівникам комунальних підприємств, санітарно-епідеміологічних, 

екологічних служб, інспекції з благоустрою міста, Коростенському відділу 

поліції головного управління Національної поліції у Житомирській області,                                        

комунальній установі «Служба громадського порядку м. Коростеня «Яструб», 

старостам забезпечити контроль за дотриманням юридичними та фізичними 

особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою, правил 

благоустрою територій. 

7.  Управлінню житлово-комунального господарства: 

7.1. Організувати своєчасне обстеження території Коростенської 

міської територіальної громади з метою виявлення безгосподарських відходів 

та забезпечити їх ліквідацію згідно діючого законодавства. 

7.2. Забезпечити через місцеві засоби масової інформації висвітлення 

ходу проведення робіт з благоустрою, санітарного очищення територій 

Коростенської міської територіальної громади. 

8. Органу самоорганізації населення – Спілка голів окружних 

будинкових комітетів, старостам провести роботу з власниками приватних 

будинків щодо утримання в належному санітарному стані прибудинкових та 

прилеглих територій, облаштування клумб, газонів, ремонт та фарбування 

парканів, фасадів будівель, укладання договорів на вивіз твердих побутових 

відходів, встановлення інформаційних табличок з новою назвою вулиць і 

нумерацією будинків. 

9. Керівникам КВЖРЕП № 1, ТОВ «КВЖРЕП № 2»,  ПП 

«Коростенський житловий сервіс № 4», ПП «Коростенський житловий сервіс 

№ 5», ОСББ, та старостам сіл: 

9.1. Продовжити налагодження співпраці з керівниками підприємств, 

установ, організацій розташованих на закріплених територіях з питання 

надання допомоги в утриманні закріплених вулиць, газонів, інших об’єктів 

благоустрою. 

9.2. Забезпечити утримання в належному санітарному стані закріплених 

вулиць. 

9.3. Посилити контроль за недопущенням розміщення рекламних 

оголошень на фасадах будинків, опорах електричних мереж та деревах, 

розташованих на закріплених територіях. 

 

10. Начальнику комунального виробничо-господарського підприємства 

покращити роботу по наданню послуг зі збору та вивезенню твердих 



побутових відходів по вулицях приватного сектору. Вилучити пошкоджені 

контейнери для збору ТПВ. 

11. Секретарю міської ради, заступникам міського голови, старостам, 

начальникам управлінь та відділів виконкому міської ради забезпечити 

контроль за дотриманням санітарного стану на закріплених територіях, 

виконанням робіт   на об’єктах благоустрою визначених в додатку. 

12. Начальнику міського відділу освіти (Краснокутській А.В.) після 

проходження весняної повені організувати акцію з проведення навчальними 

закладами міста акції з очищення берегів р. Уж, водойм, прибирання парків  

«Древлянський», Перемоги та парку ім. Т. Г. Шевченка. 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови  Вигівського В.В. 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 
  

                                                                                                 Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

Заступник міського голови 

                                                                           Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

Заступник міського голови 

Олександр  СИНИЦЬКИЙ 

Заступник міського голови 

                                                                                                           Володимир КОРНІЙЧУК 

Секретар міської ради 

Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

Керуючий справами виконкому 

Андрій ОХРІМЧУК                                                                                                                                                                                                

                                                                                       Начальник Управління ЖКГ 

Валерій МАРТИНЮК 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА                                                                                       


