
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

від 10 березня 2020 року                                                                                       №71 

 

Про двомісячник з благоустрою  
і впорядкування території  
Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою 
проведення в належний стан селища, сіл, прилеглих територій, скверів, узбіч 
доріг, підготовки до Великодніх свят та Дня пам'яті та примирення, виконавчий 
комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 
1. Провести з 12 березня по 12 травня 2020 року двомісячник з 

благоустрою і впорядкування території Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади. 

2. Старостам сіл Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади, відділу освіти молоді та спорту Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади (М. Яворський), відділу 
культури та туризму Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади (С. Якубенко), Печеніжинській амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини (С.Макар), Печеніжинському комбінату комунальних 
підприємств (М. Кузик). 

3. До 20 березня 2020 року розробити та подати заходи з благоустрою 
територій Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади до 
Великодніх свят, щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля». 

4. Печеніжинському комбінату комунальних підприємств (М. Кузик) 
розробити графік вивезення твердих побутових відходів та забезпечити 
комунальною технікою для їх збору та вивезення з населених пунктів 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

5. В рамках проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля» 11 квітня 2020 року на території Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади  провести «День довкілля». 

6. Старостам сіл Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади разом з керівниками підприємств, організацій, установ, 
шкіл: 



6.1. Провести роботи, у відповідності до запланованих заходів, із 

забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах та на прилеглих до них 
територіях, приведення в належний санітарний стан прибережних захисних 
смуг вздовж річок, автобусних зупинок, вказівних та інформаційних знаків, 
створення зелених насаджень, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. 

6.2. Провести впорядкування кладовищ, братських могил, меморіальних 
комплексів, місць почесних поховань.  

7. Звернутися з проханням в департамент розвитку громад та територій, 
дорожнього, житлово - комунального господарства, містобудування та 
архітектури Івано - Франківської обласної державної адміністрації щодо 
забезпечення ямкового ремонту покриттів доріг, профілювання узбіч, ремонту 
бар’єрних огорож, прибирання автошляхів та придорожніх смуг автодоріг 
загального користування районного значення на території Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

8. Рекомендувати громадським об'єднанням, політичним партіям 
провести організаційну роботу щодо залучення населення до виконання робіт у 
рамках всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою. 

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ ЖКГ 
інвестицій та соціально-економічного розвитку Печеніжинської об’єднаної 
територіальної громади (В. Кобацький). 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову 
Довірака І.В. 
 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                         Ігор Довірак 
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