
          

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від 06 листопада 2018 року       № 275  
 
Про організацію планово - подвірної  
системи збирання твердих побутових  
відходів на територіях приватної забудови  
міста Чорткова 

 
З метою покращення благоустрою та забезпечення належного санітарного 

стану території міста Чорткова, відповідно до Законів України «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про відходи», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.03.2011 № 145 «Про затвердження державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць», Правил 

благоустрою м. Чорткова, затверджених рішенням міської ради від 24.01.2011 

№13, керуючись пп.6 п.«а» ст.30, ст.52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надавачу послуг з вивезення твердих побутових відходів: 

1.1. Організувати планово-подвірну систему збирання твердих побутових 

відходів на територіях приватної забудови міста Чорткова. 

1.2. Організацію планово-подвірної системи збирання твердих побутових 

відходів на територіях приватної забудови міста Чорткова розпочати з вулиць: 

Об’їзна, Заводська, Петра Чайковського, Олекси Довбуша, Олега Ольжича, 

Романа Шухевича, Івана Богуна, Павла Тичини, Івана Огієнка, Максима 

Кривоноса, Максима Рильського, 16 липня, Богдана-Ігоря Антонича. 

 

2. Жителів приватних домоволодінь міста Чорткова зобов’язати: 

2.1. Забезпечити на територіях своїх присадибних ділянок розміщення 

індивідуальних ємностей для збору твердих побутових відходів, дотримуючись 

правил добросусідства.   

2.2. Не допускати розміщення на газонах та тротуарах твердих побутових 

відходів, будівельного сміття, залишків рослинності та інших видів відходів, 

що утворюються в процесі життєдіяльності. 

 

3.Відділу муніципальної поліції Чортківської міської ради здійснювати 

контроль по недопущенню розміщення на газонах та тротуарах міста Чорткова 

твердих побутових відходів, будівельного сміття, залишків рослинності та 

інших видів відходів. 



 

 

 

4. Сектору з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими 

організаціями та засобами масової інформації оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради. 
 

5. Копію рішення направити ПП «Катруб», відділ муніципальної поліції міської 

ради, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та 

інфраструктури міської ради. 
 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 

 

 

Міський голова                                                               Володимир ШМАТЬКО 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


