
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 27 травня 2021 року                                                                         №

Про хід виконання рішення виконкому
від 25.03.2021 року №  28 «Про затвердження
Плану заходів з підготовки та проведення
у 2021 році акції з благоустрою «За чисте
довкілля» та Дня благоустрою населених
 пунктів Помічнянської громади

На виконання рішення виконкому міської ради  від 30.03.2017 року № 32
«Про оголошення двомісячника та затвердження заходів по поліпшенню
благоустрою та санітарного стану міста Помічна», заслухавши інформації
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(житлово-комунальна сфера) Хрущ І.В., начальника комунального
некомерційного підприємства «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» Бардакової В.М., начальника Помічнянського комбінату
комунальних підприємств Козаченка С.П. про підведення підсумків виконання
заходів по поліпшенню благоустрою та санітарного стану та проведення акції
«За чисте довкілля» на території Помічнянської міської ТГ у 2021 році, з метою
поліпшення благоустрою та санітарного стану міста, виконком міської ради
відмічає, що по даному питанню було організовано і проведено міські
суботники з 08 - 29 квітня на  вулицях, на території підприємств, прилеглих і
закріплених територіях.

По КНП «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» :

ліквідовано  несанкціоновані сміттєзвалища біля міських кладовищ
«Федорівське» та «Жовтневе», по вул. Горького, всього вивезено 132 т сміття;

проведено озеленення міста;
організовано посадку рослин біля обелісків, пам'ятників, в міському паркі

«Європейський» посаджено 200 кущів квітів,  самшит 95 кущів, туї 51 кущів,
ялівець - 77 кущів;

організовано і проведено побілку бордюрів по вул. Перемоги;
проведено косіння трави  впродовж дороги по вул. Перемоги, Альохіна,

Шляхопровідна, Гагаріна, пров. Новий, Небесної Сотні, Чехова, Деповський,
село Помічна, парки, сквери міста Помічна.

з метою вирівнювання профілю дороги проведено грейдерування
вул. Холодноярська, Дениса Іванова, Партизанська, Затишна, Заньковецької,
Горького, Кобилянської, Лисенка, Героїв Крут, Коцюбинського,  Кармелюка



пров. Новий,  Осипенко до переїзду вул. Енергетиків, дороги на с. Веснянку та
інші;

приведено у належний санітарний стан пам’ятники, парки, сквери та
площі міста,  оновлено пішохідні переходи (зебри) по вул. Перемоги.

По Помічнянському комбінату комунальних підприємств :
 здійснено вирубку порослі, кущів на закріпленій території підприємства;
ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища в районі міського парку по

вул. Перемоги, 94, пров. Небесної Сотні,1 вул. Енергетиків, 8  та вивезено 248 м³
сміття зі сміттєвих майданчиків;

скошено траву по вул. Січових Стрільців;
почищено бордюри дороги по вул. Перемоги,
облаштовані клумби з висадкою різних квітів;
підсипані дороги щебеневою сумішшю.

    З метою поліпшення благоустрою та санітарного стану міста,  керуючись
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком
міської ради в  и  р  і  ш  и  в  :

1. Інформації  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради (житлово-комунальна сфера) Хрущ І.В., начальника комунального
некомерційного підприємства «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою» Бардакової В.М., начальника Помічнянського комбінату
комунальних підприємств Козаченка С.П. про підведення підсумків виконання
заходів по поліпшенню благоустрою та санітарного стану та проведення акції
«За чисте довкілля» на території  Помічнянської міської ТГ у 2021 році, взяти до
уваги.
       2. Виконкому міської ради звернутися з клопотанням до відділення поліції
№ 2 смт. Добровеличківка Новоукраїнського РВ ГУНП України в
Кіровоградській області  щодо проведення   оперативних рейдів по виявленню
фактів вивезення побутового сміття населенням на несанкціоновані
сміттєзвалища на території громади та в лісосмуги приміської зони.

 3. Підприємству «Помічнянський ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства  (в.о. директора Чуйко Т.В.)  в строк до 10.06.2021 року :

- забезпечити систематичне вивезення сміття з підпорядкованої  території
ринку згідно чинного законодавства;

- постійно тримати  територію ринку та прилеглу територію в
належному санітарному стані.

 4. Виробничому підрозділу служби будівельних робіт і споруд
Знам’янського БМУ філії Одеська залізниця ПАТ Українська залізниця»
(начальник Помічнянської дільниці Соколюк А.Л.), комбінату комунальних
підприємств ( начальник Козаченко С.П.)  в строк до 20.06.2021 року привести в
належний стан місце ремонту зовнішніх водомереж та встановити люки на
відкритих колодязях мережі каналізації та водопостачання.

5. Заступнику міського голови Хрущ І.В. активізувати роботу санітарної
та адміністративної комісій щодо вжиття адміністративних мір до порушників
Правил благоустрою та санітарного стану в м. Помічна.



6. Начальнику комбінату комунальних підприємств Козаченку С.П.
виконати першочергові роботи  щодо поліпшення  стану звалища твердих
побутових відходів.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови  з питань виконавчих органів ради Хрущ І.В.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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