
 

Інформація 

про заходи щодо покращення стану благоустрою місць масового відпочинку громадян та 

підведення підсумків по проведенню двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою  в м. 

Миргороді 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 26.03.2018 року №39-в «Про проведення 

двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою міста Миргорода» з 02 квітня по 01 червня 2018 

року з метою поліпшення стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення територій у 

місті було проведено двомісячник. 

 Оперативний штаб, створений цим же розпорядженням міського голови забезпечував 

умови для чіткої взаємодії та виконання відповідних робіт з благоустрою всіма учасниками 

двомісячника. 

До участі у двомісячнику залучалися підприємства, установи, організації, приватні 

підприємці, які здійснюють свою діяльність на території міста Миргорода, а також мешканці всіх 

мікрорайонів, як багатоповерхової забудови так і приватного сектору. Проте вже традиційно 

основне навантаження припало на комунальні підприємства, адже обсяг робіт дуже великий. 

Перелік необхідних завдань сформований на увесь період двомісячника «підганявся» чи не щодня. 

Серед основних видів робіт – дорожні роботи, нанесення розмітки, очистка ливневої 

каналізації, ремонт зовнішнього освітлення, підготовка міського пляжу до літнього сезону, 

прибирання вулиць, дворів, кладовищ від сміття, у тому числі й негабаритного, догляд за 

деревами, обрізка сухого гілля. Також підготовка клумб та газонів до висадки квітів у парках та 

скверах, на вулицях міста. 

 

 

  



 

 

 

Так проведені роботи по поновленню розмітки  на пішохідних переходах шкіл №3, №5, 

гімназії ім. Т. Шевченка, музична школа, РАГС, вул. Незалежност,  парк «Слави», маг. «Фуршет». 

З вулиць міста вивезено всього 135 куп сміття, утворених після проведення двомісячника.   

Безумовно що це постійна робота КП «Спецкомунтранс». Але особливих клопотів комунальникам 

додає негабаритне сміття, яке мешканці доволі часто складують на узбіччях доріг, у дворах 

будинків та в інших заборонених місцях. За період двомісячника було вивезено близько 2845 м
3
 

великогабаритного та будівельного сміття.  

Постійно виконуються роботи по покращенню зовнішнього освітлення на вулицях міста, а 

саме по вул. Каштанова, Попівська, Кричевського, пров. Тичини, Складський виконано 

реконструкцію вуличного освітлення. 

 



 

У 2018 році з метою покращення благоустрою міста з міського бюджету  виділені кошти на 

лавочки в сумі 115,0 тис. грн.; підставки для квітів – 100,0 тис. грн., на покажчики  напряму 

вулиць – 160,0 тис. грн.; матеріали для дорожньої розмітки – 211,2 тис. грн.; засіб для боротьби з 

амброзією – 55,0 тис. грн., дорожні знаки – 6,0 тис. грн.; огорожу на шляхопроводі – 150,0 тис. 

грн.; матеріали для поточного ремонту вуличного освітлення – 186,0 тис. грн.; огорожу на 

кладовищі по вул. Ломиковського – 150,3 тис. грн., придбання афішних тумб – 140,0 тис. грн.; 

придбання велосипедів комунальних – 138,0 тис. грн., придбання насіння та розсади квітів – 56,9 

тис. грн., придбання контейнерів ДЕПО (2од.) – 54,0 тис. грн. 

 
 

 



 
 

 

Щороку навесні приділяється особлива увага озелененню міста. Протягом квітня – травня 

2018 року було висаджено 335 шт. саджанців дерев та кущів.  

Проводиться значний обсяг робіт на клумбах (садіння розсади квітів, прополка, полив, 

рихлення). Разом з тим встановлені малі архітектурні форми на центральній площі та мосту 

(корзини, металеві квітники). 

  

 



 

 

 
 

 

 

 
 

           Особлива увага приділялась ремонту об'єктів дорожньо-мостового господарства. Станом на 

01.06.2018 року на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті  заплановані кошти в сумі  9 

682,107 тис. грн. Виконані роботи по 2-х дорогах – вул. Зінчаші та вул. Вокзальна, по третій дорозі 



роботи ведуться - по вул. Промисловій  та  виготовлена проектно-кошторисна документація по 12  

дорогах.   Використано коштів міського бюджету в сумі 1 217,8 тис. грн. 

 

 
 

 

 

          На поточний ремонт доріг та тротуарів з асфальтобетонним покриттям  в місті виділені 

кошти в сумі  4 653,9 тис. грн. Виконано робіт по 43 вулицях міста  на суму 2 946,8 тис. грн. на 

загальній площі  8047,7 м2. По поточному ремонту внутрішньобудинкових проїздів  передбачені 

кошти в сумі 300,0 тис. грн. Виконано робіт станом на 01.06.2018 року на суму 135,0 тис. грн. на 

загальній площі  374,8 м2. Виконання робіт з поточного ремонту продовжується.  

 

 
 

          



 
 

У зв'язку з значними обсягами робіт які необхідно було виконати в рамках двомісячника 

чистоти розпорядженням міського голови було оголошено 21 квітня проведення загальноміського 

дня чистоти і благоустрою в м. Миргороді. 

Колективи підприємств, установ, організацій та просто небайдужі жителі активно приймали 

участь в благоустрої території міста. Основна увага приділялася виконанню робіт з санітарної 

очистки міста, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкування братських могил, кладовищ, 

пам'яток історії та культури, збереження наявних парків, скверів, прибиранню придорожніх смуг, 

прилеглих територій закладів торгівлі та місць відпочинку, тощо.  

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Особливо хочу відмітити роботу  членів громадської організації "Миргородський 

рибальський клуб", які провели уже традиційну екологічну акцію щодо вилову сміття з акваторії 

річки Хорол. 

 

 



 
 

 

 

 
 

Разом з тим  хочу висловити слова вдячності ПП Фесенко В.Ю., Державному підприємству 

„Миргородський лісгосп” за надану спонсорську допомогу у вигляді саджанців, що були 

висаджені на території міста  

Хід проведення двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою в м. Миргороді 

знаходився на постійному контролі в інспекції з благоустрою відділу житлово – комунального 

господарства. Матеріали щодо залучення громадськості до заходів по приведенню території міста 

в належний санітарний стан постійно висвітлювалися в засобах масової інформації.  

Не дивлячись на неодноразові звернення виконавчого комітету міської ради щодо 

наведення благоустрою на прилеглих територіях, не всі керівники підприємств, установ, особливо 

приватні підприємці, вжили заходів по приведенню закріплених територій в належний стан. 

За період проведення двомісячника інспекцією складено 48 адміністративних протоколів та 

виписано 18 приписів, щодо порушення Правил благоустрою. 



Слід відмітити роботу проведену секретарями рад мікрорайонів, головами вуличних і 

будинкових комітетів, які згуртували людей до проведення акції з благоустрою, чистоти і 

озеленення  на своїх територіях. 

 

 
 

 

 
 

Мешканці активно упорядковували прибудинкові території, фарбували лавки, дитячі 

майданчики, обкопували дерева, білили бордюри, висаджували дерева та кущі. 

  



 
 

  

 
 

У весняно-літній період територія міста все більше заростає високою травою та бур'янами. 

Миргородським комунальним житлово-експлуатаційним управлінням та КП «Спецкомунтранс» у 

тісній співпраці з радами мікрорайонів проводиться робота по боротьбі з бур'янами.  



 
 

 

До офіційного відкриття міського пляжу, яке відбулося 01.06.2018 року, були проведені 

роботи по прибиранню акваторії пляжу (косіння трави, пиляння сухих дерев, гілок, прибирання 

сміття, фарбування лавочок та грибків, вапняне фарбування вбиральні), проведено водолазне 

обстеження та очистка дна акваторії пляжу загального користування. 

 
 

 

 



 
 

 

Підбиваючи підсумки двомісячника озеленення, чистоти і благоустрою 2018 року, 

висловлюю щиру подяку всім працівникам комунальних підприємств, керівникам закріплених 

організацій, підприємств і установ міста, головам та секретарям рад мікрорайонів, головам 

вуличних і будинкових комітетів, жителям Миргорода, які доклали  багато зусиль для наведення 

порядку та чистоти в нашому місті. 

Дуже добре було б, якби кожен миргородець відчував відповідальність за своє місто. 

Мінімальний вчинок від однієї людини – викинутий у смітник папірець, а якщо від багатьох – 

величезний внесок у загальний результат. Велике починається з малого.  

Тільки спільні зусилля та праця здатні зробити наше місто ще більш привітним, затишним, 

комфортним. 

 

 

 Начальник ВЖКГ міської ради                                             М.О. Коркішко 


