
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
13 березня  2018 року                            м. Біла Церква                                               № 105 

 

 

Про проведення весняного двомісячника  

санітарного очищення, озеленення і  

благоустрою міста Біла Церква та  

природоохоронних заходів до Дня довкілля 

 

 

Розглянувши подання департаменту житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради від 22  лютого  2018 року № 333, з метою поширення 

екологічних знань,  покращення навколишнього природного середовища,  санітарного 

стану, озеленення та благоустрою міста Біла Церква у весняний  період 2018 року, 

відповідно до ст.ст. 10, 20 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пп.7                      

п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Указу Президента 

України від 06 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля»,   виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Провести з 19 березня 2018 року по 18 травня  2018 року весняний двомісячник 

санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква. 

2. Затвердити склад штабу з благоустрою міста Біла Церква (додаток 1). 

3. Затвердити заходи по проведенню весняного двомісячника санітарного 

очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква (додаток 2).  

4. Провести загальноміську толоку  31 березня 2018 року. 

5. Затвердити  природоохоронні заходи до Дня довкілля у квітні 2018 року 

(додаток 3). 

6. Відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської 

міської ради  надати дане рішення для оприлюднення в засоби масової інформації. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

 

 

 Міський голова                                                                 Г.  Дикий 

 

 

 

 

 

                             

 

               

 

                                                     



                                                                                                      Додаток 1 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                        міської ради 

                                                                                       від 13 березня 2018 р.  № 105 

                                                                

СКЛАД 

штабу з благоустрою міста Біла Церква 

 

Гнатюк  

Валерій Володимирович 

-начальник штабу,  заступник міського голови; 

 

Кравець  

Анатолій Васильович 

-заступник начальника штабу, директор департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської  ради; 

 

Колотницька  

Альона Володимирівна 

-секретар штабу, заступник директору департаменту - 

начальник управління благоустрою та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради 

 

Члени штабу: 

 

Вовкотруб  

Володимир Григорович 

 

- начальник Білоцерківського міського  управління 

Головного управління  Держпродспоживслужби в                   

Київській області  (за згодою); 

 

Гапонова  

Тетяна Василівна 

 

- начальник відділу охорони навколишнього середовища 

управління благоустрою  та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

 

Захарченко  

Петро Антонович 

- в.п. начальника  управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради; 

 

 

Ілляшенко  

Віктор Михайлович 

                                                                            

-начальник комунальної установи Білоцерківської міської 

ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»; 

Ткач  

Андрій Анатолійович 

- т.в.о. начальника Білоцерківського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції України в 

Київській області   (за згодою). 

 

     

   

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                             С.  Постівий  

 

 

                          

     

 

 

         



                                                                      Додаток 2 

                                                                            до рішення виконавчого комітету 

                                        міської ради 

                                                                                       від  13 березня 2018 р.  № 105 

 

 

ЗАХОДИ 

по проведенню весняного двомісячника 

санітарного очищення, озеленення та благоустрою міста Біла Церква 

 

 

З метою оперативного впливу на екологічний та санітарний стан міста: 

1.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій різних форм 

власності скласти план робіт по проведенню весняного двомісячника санітарного 

очищення, озеленення та благоустрою міста і надати до департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради до 20 березня 2018 року. 

2.Встановити єдиний санітарний день в місті – четвер кожного тижня. 

3.Штабу з благоустрою міста Біла Церква в період весняного двомісячника звернути 

особливу увагу на екологічний та санітарний стан річки Рось та її берегів, автомобільних 

стоянок, гаражних кооперативів, міських газонів, спортивних майданчиків, насаджень 

дерев та кущів (відповідальні – начальник управління відділу благоустрою та екології 

департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, 

начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою                           

м. Біла Церква» та в.п. начальника управління з питань молоді та спорту Білоцерківської 

міської ради). 

4.Організаційне керівництво виконання робіт в бюджетних та житлово-комунальних 

організаціях покласти на: департамент житлово-комунального господарства 

Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, 

управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління з питань молоді та 

спорту Білоцерківської міської ради, відділ культури і туризму Білоцерківської міської 

ради. 

5.Власникам або орендарям човнових станцій та баз відпочинку, провести санітарну 

очистку території та берегів річки Рось в межах своїх територій до 18 травня  2017 року 

(відповідальні – начальник управління відділу благоустрою та екології департаменту 

житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, начальник відділу з 

питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського харчування 

Білоцерківської міської ради).  

6.Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, 

управлінню Держпродспоживслужби в м. Біла Церква  (за згодою), комунальній установі 

Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква», Білоцерківському 

відділу поліції ГУНП України в Київській області (за згодою) спланувати та провести рейди 

по перевірці санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ і організацій, а 

також рейди по виявленню випадків самовільного спалювання сухої рослинності (листя) в 

межах своїх повноважень. 

7.Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради  «Спецкомбінат з 

надання ритуальних послуг», здійснити заходи щодо впорядкування та приведення у 

належний санітарний стан кладовищ, меморіальних комплексів та пам’ятників.  

8.Обслуговуючим та експлуатуючим житловий фонд підприємствам та організаціям, 

незалежно від форми власності, привести прибудинкові території  до  належного 

санітарного стану. 
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9.Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради 

організувати загальноміську толоку 31 березня  2018 року. Керівникам підприємств, 

установ, організацій різних форм власності виконати роботи з санітарного очищення, 

озеленення та благоустрою на закріплених за ними територіях. Початок загальноміської 

толоки о 09 год. 00 хв. 

10.Штабу з благоустрою міста регулярно (два рази на місяць) розглядати хід 

виконання робіт, запланованих на весняний двомісячник. 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                             С. Постівий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 3 

                                                                                        до рішення виконавчого комітету 

                                                    міської ради 

                                                                                             від  13 березня 2018 р.  № 105 

 

 

Природоохоронні заходи  

до Дня довкілля  

 

        З метою поліпшення навколишнього природнього середовища, озеленення та 

благоустрою міста: 

1. Провести природоохоронні заходи до Дня довкілля в квітні місяці 2018 році. 

1.1. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінню з питань 

молоді та спорту Білоцерківської міської ради разом з департаментом житлово-

комунального господарства Білоцерківської міської ради  провести заходи по озелененню 

та благоустрою міста та загальноміські акції «Чистий берег», «Відродження дендропарку 

«Олександрія» - справа спільна», «Острову «Дитинство» – нове життя», «До чистих 

джерел», «Водоохоронним зонам річки Рось – нашу турботу» із залученням шкільної та 

студентської молоді, колективів підприємств та установ, громадських організацій міста до 

30 квітня 2018 року. 

1.2.  Керівникам підприємств, організацій, установ всіх форм власності 

організувати в квітні місяці роботу по озелененню та благоустрою своїх прилеглих 

територій до Дня довкілля. 

1.3. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради  провести в школах 

міста, позашкільних закладах природоохоронні акції, тематичні уроки та навчальні 

тренінги,  присвячені Дню довкілля. 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                              С. Постівий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


