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ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

       04 .2021 №11-           / VІІІ

Про забезпечення дотримання 
правил благоустрою територій
населених пунктів Тернівської
об'єднаної громади

Відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України від 06.09.2005
№  2807–ІV  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  Закону  України  від
05.03.1998  №  187/98  ВР  «Про  відходи»,  Закону  України  від  26.06.1991
№1266–ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону
України  від  24.02.1994  №  4004-XII  «Про  забезпечення  санітарного  та
епідеміологічного благополуччя населення», сільська рада вирішила:

 
1. При  вирішенні  питань  благоустрою  територій  населених

пунктів  Тернівської  сільської  територіальної  громади,  керуватись
вимогами  Типових  правил  благоустрою  територій  населених
пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від
27.11.2017 року № 310.

2. Рішення сільських рад, які увійшли до складу Тернівської об'єднаної
громади,  якими  встановлювались  вимоги  щодо  благоустрою  територій
відповідних населених пунктів,  вважати такими що втратили чинність.    

3.  Контроль за  виконанням рішення покласти  на  секретаря  сільської
ради,  постійні  комісії  ради  з  питань  регламенту,  депутатської  етики,
забезпечення  законності,  запобігання  корупції,  з  питань  освіти,  культури,
молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення з питань
комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального
господарства,  з  питань  будівництва,  архітектури,  земельних  відносин,
охорони природи та екології, відділ містобудування, архітектури, комунальної
власності, земельних відносин та житлово-комунального господарства. 



Сільський голова                                                                           Ю.І. Кривда

П О Г О Д Ж Е НО

Секретар сільської ради                                                                Т.А. ПОЛІЩУК
_______________                   __________ .2021

Голова постійної комісії ради з питань 
регламенту, депутатської етики, забезпечення
законності, запобігання корупції, з питань 
освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я
та соціального захисту населення                                              А.В. ШУЛЕЖКО

            _______________           __________ .2021

Голова постійної комісії з питань планування
бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку                                                                    В.Г. ВАСЮРА

_______________            __________ .2021

Голова постійної комісії ради з питань 
комунальної власності, інфраструктури,
транспорту та житлово-комунального
господарства                                                                             А.Є. ХОЛОДЕНКО

_______________            __________ .2021
Заступник голови постійної комісії з питань 
будівництва, архітектури, земельних відносин,
охорони природи та екології                                                       І.В. ПЕТРЕНКО

_______________            __________ .2021

Заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів                                                     

_______________            __________ .2021

Головний спеціаліст - юрист відділу
юридично-кадрового забезпечення                                               С.В. АТОПКІН

_______________                   __________ .2021

Начальник відділу містобудування, архітектури,
комунальної власності, земельних відносин
та житлово-комунального господарства                                   О.Б. ПАРАХОНЯ

_______________                   __________ .2021
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