
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 25.03.2014 року  №51 

 Про  закріплення   територій
за  підприємствами,  організаціями  та 
установами  для  проведення  заходів  по  
благоустрою.

Заслухавши інформацію  в. о. міського голови Пелех О. З. щодо необхідності  уточнення 
закріплених   територій  міста  між  землекористувачами  для  наведення  в  місті  благоустрою  та з 
метою забезпечення організації комплексу заходів, спрямованих на поліпшення санітарного стану 
вулиць,  шляхів  та  благоустрою  міста  в  цілому  врахувавши  пропозиції    членів  виконавчого 
комітету, керуючись Правилами благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в м.Збаражі 
затвердженими рішенням сесії Збаразької міської ради №166 від 12.12.2006р.,  ст.30 Закону України 
“ Про місцеве самоврядування в Україні “, Законом України “Про благоустрій населених пунктів” , 
виконавчий комітет 

ВИРІШИВ:

1.Закріпити  за  установами,підприємствами,  організаціями,  навчальними  закладами  та 
іншими  підприємницькими  структурами   міста  ділянки   вулиць,  парків,  скверів,  дитячих 
майданчиків,  природних  джерел,  річки,  озера,  прибережних  зон  та  інших  об'єктів  благоустрою 
м.Збаража для виконання робіт із благоустрою  та підтримання їх в належного санітарному стані

2.Зобов’язати  керівників  установ,  підприємств,  організацій,  навчальних  закладів, 
підприємницьких структур міста підтримувати належний санітарний стан на закріплених ділянках, 
систематично організовувати проведення санітарних днів  по їх благоустрою.

2.1.   Додатково  повідомити    керівників  установ,  підприємств,  організацій,  навчальних 
закладів,     підприємницьких структур міста,  що за неналежне утримання закріпленої території їх 
буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Санітарним днем у місті визначити кожний четвер тижня.

Виконувач обов'язків
міського голови Збаража                                                             О. З. ПЕЛЕХ
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