
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 березня  2018 р.                                                              № 524 

 

Про проведення місячника 

благоустрою та озеленення на 

території Бережанської 

міської ради 

 

З метою забезпечення утримання територій у належному санітарному 

стані,  благоустрою  та озеленення населених пунктів Бережанської міської 

ради, відповідно до Закону України «Про благоустрій», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Правилами 

благоустрою на території Бережанської міської ради», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Провести з 27 березня  по 27 квітня 2018 року  на території Бережанської 

міської ради місячник благоустрою та озеленення населених пунктів. 

2. Затвердити заходи з проведення місячника благоустрою та озеленення на 

території Бережанської міської ради, згідно додатку (додається). 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, головам ОСББ в період місячника організувати підпорядковані 

колективи на прибирання земельних ділянок, що знаходяться у власності чи 

користуванні, та прилеглої до них території. Поновити зовнішній вигляд 

огорож, фасадів основних та допоміжних приміщень, клумб, газонів, тощо. 

4. Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську 

діяльність на території міста, виконати роботи з благоустрою власних та 

прилеглих територій, встановити урни для сміття, якщо такі не установлені, біля 

об’єктів господарювання у термін до 23 квітня 2018 року. 

5. Мешканцям приватного сектору міста Бережани, сіл Лісники та Рай 

утримувати в належному санітарному стані садиби та інші господарські 

споруди, прилеглі ділянки вулиць та територій. 

6. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  міської ради Халупнику З.О. довести дане 

розпорядження до всіх керівників підприємств, установ, організацій та ФОП, які 

ведуть діяльність на території міської ради, з метою виконання ними заходів по 



благоустрою прилеглих територій, та опублікувати дане рішення на Інтернет-

сайті міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                                                                       В.Я. МУЗИЧКА       

      Халупник З.О. 

 


