ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 березня 2021 року

№ 46-в

Про проведення місячника озеленення
чистоти і благоустрою Миргородської
міської територіальної громади
Згідно зі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою
організації роботи силами підприємств та громадськості по наведенню чистоти, проведенню
благоустрою та озеленення, покращення санітарного стану Миргородської міської
територіальної громади, враховуючи протиепідемічні обмеження спричинені коронавірусом
SARS-CoV-2 (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб забезпечити
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше як 1,5 метра):
1. Провести з 01 квітня по 30 квітня 2021 року місячник озеленення, чистоти і
благоустрою Миргородської міської територіальної громади.
2. Створити оперативну групу по проведенню місячника озеленення, чистоти і
благоустрою (додаток 1).
3. Керівникам підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, вжити
невідкладних заходів по приведенню в належний санітарний стан виробничих,
прилеглих та закріплених територій.
4. Інспекторам сектору по роботі з органами самоорганізації населення організаційного
відділу Миргородської міської ради, головам вуличних, будинкових комітетів,
гаражних кооперативів сприяти громадськості у наведенні чистоти і охайності на
кожній вулиці, прибудинковій території та навколо гаражів.
5. Доручити інспекторам сектору по роботі з органами самоорганізації населення
організаційного відділу Миргородської міської ради, навчально – виховним та
культурно – мистецьким закладам міста визначити дні для виділення автотракторної
техніки по санітарній очистці і проінформувати секретаріат оперативної групи по
проведенню місячника озеленення, чистоти і благоустрою.
6. Дільниці мережі доступу №332/4 м. Миргород Полтавської філії ПАТ «Укртелеком»
(Рєзцов Є.Ю.), КП «Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради (т.в.о.
директора Баськов С.А.), КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради
(Говоруха О.Б.), Миргородській філії АТ «Полтаваобленерго» (Савенко В.О.)
відновити асфальтове покриття в місцях виконання ремонтних робіт на підземних
інженерних мережах, які розташовано на території пішохідних зон вулиць, автошляхах
та забезпечити закриття відкритих колодязів на інженерних мережах зв'язку та тепло , водо -, електропостачання, що перебувають на утриманні відповідно.
7. Доручити:
- Інспекції з благоустрою ВЖКГ міської ради (Поцяпун В.М.) здійснювати контроль за
утриманням в належному санітарному стані прилеглих і закріплених територій,

зупинок громадського транспорту, проведенням заходів з ліквідації стихійних звалищ
та дотриманням Правил благоустрою;
- Управлінню архітектури та державного – будівельного контролю міської ради
(Бессонова О.І.) зобов'язати власників рекламоносіїв привести в належний стан
підпорядковані їм об'єкти та прилеглі до них території.
8. Зобов'язати відділ житлово – комунального господарства міської ради (Залєський О.В.)
контролювати хід проведення місячника озеленення, чистоти і благоустрою.
9. Міській телестудії «Миргород» (Ошека Є.П.) забезпечити висвітлення ходу місячника
озеленення, чистоти і благоустрою.
10. Затвердити план закріплення пам'ятників та обелісків за підприємствами, установами
та організаціями м. Миргорода (додаток 2 ).
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського
голови Швайку С.О.

В.о. міського голови

Олександр Острянин

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 25 березня 2021 року № 46-в

СКЛАД
оперативної групи по проведенню місячника
озеленення, чистоти і благоустрою Миргородської міської територіальної громади

Швайка С.О.
Залєський О.В.
Тесленко Н.М.

– заступник міського голови, керівник групи.
- начальник відділу житлово-комунального господарства міської ради,
заступник керівника групи;
– головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства міської
ради, секретар групи
Члени групи:

Говоруха О.Б.
Гуржій О.В.
Гавриш С.А.

– директор КП «Миргородводоканал» Миргородської міської ради;
– секретар міської ради;
– начальника відділу споживчого ринку та підприємництва міської
ради;
Онищенко О.В.
– начальник комунального підприємства "Спецкомунтранс";
Марченко О.О.
– начальник КП «Миргородська управляюча компанія» Миргородської
міської ради;
Бессонова О.І.
– заступник начальника управління архітектури та державного
архітектурно-будівельного контролю – начальник відділу
державного архітектурно - будівельного контролю міської ради.
Поцяпун В.М.
– начальник інспекції з благоустрою відділу житлово – комунального
господарства міської ради;
Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти міської ради;
Педченко Л.М.
– начальник відділу культури міської ради;
Ошека Є.П.
– директор міської телестудії «Миргород».

Керуюча справами
виконавчого комітету

Антоніна Нікітченко

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 25 березня 2021 р. № 46-в
ПЛАН
закріплення пам’ятників та обелісків на 2021 рік
№
Територія
Закріплені підприємства,
Відповідальні
з/п
установи, організації
1 Сквер Слави
КП «Спецкомунтранс»
Онищенко О.В.
Меморіал "Вічний вогонь"
Бюсти Героям Радянського
Союзу
Пам'ятник воїнам
інтернаціоналістам
2 Міський парк ім. Т.Г. Шевченка
КП «Спецкомунтранс»,
Онищенко О.В.
Братська могила
ВСП «Миргородський
Лупашко В.В.
Пам’ятник академіку Грекову
фаховий коледж ім. М.
В. Гоголя Національного
університету
«Полтавська політехніка
ім. Ю. Кондратюка»
3 Братська могила по
ПТУ – 44
Мокрій Р.М.
вул. Ломиковського
4 Пам’ятник визволення
ПП «Компанія
Батраченко В.В.
Миргорода
«Надєжда»
5 Сквер козацької Слави
КП «Спецкомунтранс»
Онищенко О.В.
Пам’ятник Миргородським
козакам
6 Меморіал жертвам фашизму по
Санаторій ім. М.В.
Сєнягіна О.С.
вул. Миргородських дивізій
Гоголя ДП «Південна
залізниця»,
Філія ПрАТ ЛОЗ
Торяник Ю.М.
"Миргородкурорт" БПКГ
7 Алея Гоголівських героїв по
КП «Спецкомунтранс»
Онищенко О.В.
вул. Гоголя
8 Братська могила по
КП «Спецкомунтранс»
Онищенко О.В.
вул. Київській
9 Братська могила по
ПАТ "Миргородський
Кряжев К.Ю.
вул. Гурамішвілі
завод мінеральних вод",
в/ч А-1356
Паливода О.Г.
10 Могила Д. Гурамішвілі по
КП «Спецкомунтранс»
Онищенко О.В.
вул. Гурамішвілі
12 Пам’ятний знак постраждалим
МП «Контакт»
Карпенко О.А.
від аварії на ЧАЕС
14 Пам’ятник братам Козленкам
Центр екологоНочна Н.І.
натуралістичної
творчості учнівської
молоді
15 Пам’ятник М.В. Гоголю по
Залізнична станція
Марченко Ю.В.
вул. Залізничній
"Миргород"
відокремленого
підрозділу Полтавської
дирекції залізничних
перевезень ДП "Південна
залізниця"

17

Пам’ятник Т.Г.Шевченку

КП «Спецкомунтранс»

Онищенко О.В.

18

Пам'ятник
Боровиковському В.Л.

Онищенко О.В.
Марченко О.О.

19

Пам'ятник символу літаку
МИГ-21

КП «Спецкомунтранс»
КП «Миргородська
управляюча компанія»
В/ч А-1356

Керуюча справами
виконавчого комітету

Паливода О.Г.

Антоніна Нікітченко

