
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 16 березня 2023 року         № 25-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: 

 

1. Провести з 20 березня  по 20 квітня 2023 року місячник озеленення, чистоти і благоустрою 

Миргородської міської територіальної громади. 

2. Створити оперативну групу по проведенню місячника озеленення, чистоти і благоустрою 

(додаток). 

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. 

6. Доручити інспекторам сектору по роботі з органами самоорганізації населення 

організаційного відділу Миргородської міської ради, навчально – виховним та культурно – 

мистецьким закладам визначити дні для виділення автотракторної техніки по санітарній 

очистці і проінформувати секретаріат оперативної групи по проведенню місячника 

озеленення, чистоти і благоустрою. 

7. Дільниці мережі доступу №332/4 м. Миргород Полтавської філії АТ «Укртелеком» (Рєзцов 

Є.Ю.), КП «Миргородтеплоенерго» (Байрамов К.І.), КП «Миргородводоканал» (Говоруха 

О.Б.), Миргородській об’єднаній філії АТ «Полтаваобленерго» (Слинько О.В.) 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. 

8. Доручити: 

- Інспекції з благоустрою ВЖКГ міської ради 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. 

9. Зобов'язати відділ житлово – комунального господарства міської ради (Залєський О.В.) 

контролювати хід проведення місячника озеленення, чистоти і благоустрою. 

10. Міській телестудії «Миргород» (Ошека Є.П.) забезпечити висвітлення ходу місячника 

озеленення, чистоти і благоустрою. 

11. Контроль за виконанням даного розпорядження  покласти на заступника міського голови 

Швайку С.О. 

Міський голова      Сергій СОЛОМАХА 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 16 березня 2023 року № 25-в 
 

 

 

С К Л А Д 

оперативної групи  по проведенню місячника 

озеленення, чистоти і благоустрою Миргородської міської територіальної громади 

  

 

 

Швайка С.О.   – заступник міського голови,  керівник групи.                          

Залєський О.В. - начальник відділу житлово-комунального господарства міської ради, 

заступник керівника групи; 

Тесленко Н.М. – головний спеціаліст відділу житлово – комунального господарства 

міської ради, секретар групи 

 

Члени групи:  

 

Гуржій О.В.              – секретар міської ради; 

Говоруха О.Б.           – директор КП «Миргородводоканал»; 

Богаєнко В.М.            – начальник відділу підприємництва, торгівлі та агропромислового 

                                        комплексу;                                            

Онищенко О.В.        – начальник КП "Спецкомунтранс"; 

Марченко О.О. – начальник  КП «Миргородська управляюча компанія»; 

Бессонова О.І.  – заступник начальника управління архітектури та державного  

 архітектурно-будівельного контролю – начальник відділу  

 державного архітектурно - будівельного контролю міської ради. 

Романенко Р.А. – в.о. начальника інспекції з благоустрою відділу житлово- 

комунального  господарства  міської ради; 

Колибельнік Т.М.   – начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради; 

Педченко Л.М.         – начальник відділу культури міської ради; 

Ошека Є.П.              – директор міської телестудії «Миргород». 

 

 

 

 

 Керуюча  справами 

            виконавчого комітету     Антоніна НІКІТЧЕНКО 


