
Додаток  2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету  

19 березня 2021 р. № 62 

 

 

З А Х О Д И  

по наведенню належного санітарного стану та благоустрою територій 

населених пунктів Андрушівської міської територіальної громади 

 

№  

з/п 
Зміст заходів Організатори 

Термін 

викона

ння 

1 Поновити та затвердити схему закріплення 

територій за організаціями, установами, 

підприємствами усіх форм власності 

Андрушівської міської територіальної 

громади, магазинами та ФОП,  

(попередньо узгодивши). 

Заступник міського 

голови, старости сіл, 

інспектор з благоустрою 
КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 
керівники комунальних 

підприємств 

до 24 

березня 

2021 

року 

2 Згідно затвердженої схеми на 

закріплених територіях та згідно 

затверджених планів заходів по 

кожному населеному пункту прибрати 

сміття, поновити газони, посадити 

квіти, дерева, побілити бордюри, та 

обробити вапняним розчином нижню 

частину існуючих стовбурів дерев. 

Старости сіл, 

керівники 

підприємств, установ 

та організацій різних 

форм власності  

квітень 

- 

травень 

2021 

року 

3 Зрізати сухі дерева,  нависаюче гілля дерев 

над  дорогами та тротуарами вулиць 

населених пунктів громади.  

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

старости сіл, 

 квітень 

2021 

року 

4 Провести роботи по видаленню піску та 

іншого бруду з проїжджої частини доріг 

вулиць, тротуарів громади.  Побілити 

бордюри на цих вулицях. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

старости сіл, 

 квітень 

2021 

року 

5 Провести поточний ремонт дитячих ігрових 

майданчиків  населених пунктів 

територіальної громади . Оновити пісок на 

майданчиках. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

старости сіл, 

квітень 

травень 

2021 

року 

6 Провести відповідну роботу по ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ із залученням 

жителів прилеглих територій, ФОП, 

орендарів земельних ділянок на селі. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 
старости сіл, керівники 

організацій та установ 

різних форм власності, 

до 17 

квітня 

2021 

року 

7 Розробити схему вулиць, скверів, парків 

для висадки дерев та кущів та організувати 

Старости сіл, заступник 

міського голови 

до 15 

квітня 



2 

Продовження додатка 

їх висадку. 2021 

року 

8 Провести поточний ремонт автобусних 

зупинок, дорожніх знаків, лавок на 

території громади. Встановити додаткові 

дорожні знаки в населених пунктах 

громади. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

старости сіл 

 квітень 

2021 

року 

9 Провести роботи по видаленню 

пошкоджених сухих дерев у міських та 

сільських парках та зрізання крон дерев 

(високих). 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

старости сіл 

 

 квітень 

2021 

року 

10 Провести роботи по санітарному очищенню 

кладовищ, ремонту парканів та братських 

могил на кладовищах. Завести пісок та 

землю. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

старости сіл, 

керівники організацій та 

установ різних форм 

власності 

до 27 

квітня 

2021 

року 

11  Провести поточний ремонт пам’ятників та 

пам’ятних знаків на території громади 

Старости сіл до 

27квітня 

2021 

року 

12 Провести перевірку всіх сміттєзвалищ сіл 

Андрушівської громади, їх благоустрій, 

стан, під’їзд, завантаженість, огородження, 

паспортизацію. На період місячника з 

благоустрою забезпечити роботу міського 

сміттєзвалища в вихідні дні. 

КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

старости сіл 

 

 

 

Квітень-

травень 

2021 

року 

13 Забезпечити 100% встановлення урн  для 

сміття біля торгових об’єктів та установ на 

території громади незалежно від форм 

власності і підпорядкування. 

Старости сіл, Інспектор із 

благоустрою КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУ

СТРІЙ, 

 квітень 

2021 

року 

14 Провести ревізію вуличного освітлення 

населених пунктів громади, при потребі 

замінити лампочки; 

Старости сіл, КП АМР 

«Комсервіс» 

Квітень-

травень 

2021р. 

15 Провести грейдерування (з підсипанням 

відсівом) дорожнього покриття вулиць сіл 

громади (за окремим планом) 

Заступник міського 

голови , КП  АМР 

АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ, 

старости сіл 

до 20 

квітня 

2021 

року 

16 Залучати до проведення робіт жителів сіл 

та громадян, які стоять на обліку в 

районному центрі зайнятості. 

 

Старости сіл Квітень-

травень 

2021р. 

 

Заступник міського голови                                                       Володимир ГОРКУН 
 


