
 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого  2023 року                  №27 

 

Про затвердження переліку заходів з утримання та ремонту  

об’єктів благоустрою комунальними підприємствами 

Чортківської міської ради у 2023 році 

 

З метою забезпечення санітарного благополуччя, утримання об’єктів 

благоустрою і комунальної інфраструктури в належному стані, необхідного 

рівня та якості надання послуг населенню громади, розглянувши звернення 

начальника КП «Ритуальна служба» міської ради Ігоря ЛЕНІВА від 02.02.2023 

№14, в.о. начальника КП «Благоустрій» міської ради Михайла ТАБАЧАКА від 

08.02.2023 №27, директора КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» 

міської ради Володимира СНІГУРА від 10.02.2023 №10 та від 16.02.2023 №13, 

начальника КП «Міськсвітло» міської ради Сергія ПРОТОКОВИЛО від 

13.02.2023 №14, керуючись пунктом 2.3 розділу 2 Наказу Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154, 

керуючись рішенням міської ради від 09 грудня 2022 року №1211 «Про бюджет 

Чортківської міської територіальної громади на 2023 рік», Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів», а також статтями 30, 31, 52, частиною 6 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити перелік заходів з утримання та ремонту об’єктів 

благоустрою комунальними підприємствами Чортківської міської ради у 2023 

році, а саме: 

- КП «Ритуальна служба» міської ради (додаток 1); 

- КП «Благоустрій» міської ради (додаток 2); 

- КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» міської ради (додаток 3); 

- КП «Міськсвітло» міської ради (додаток 4). 

 

2. Копію рішення направити до управління комунального господарства 

міської ради,  та відповідним комунальним підприємствам міської ради. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Наталію 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ. 

 

 

Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 лютого 2023р. №27 

 

Перелік заходів 

 з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

комунального підприємства «Ритуальна служба»  

Чортківської міської ради у 2023 році 

  

1. Комплекс робіт по облаштуванню бетонними плитами проїжджих частин 

на території кладовища по вулиці Ягільницька у місті Чортків; 

2. Поточний ремонт та відновлення огорожі на кладовищі по вулиці Січових 

Стрільців у місті Чортків; 

3. Роботи зі зняття металевої огорожі та воріт на кладовищі по вулиці 

Ягільницька у місті Чортків, та з подальшим встановленням їх на кладовищі в 

селі Бичківці; 

4. Придбання та висаджування зелених насаджень на території кладовища 

по вулиці Ягільницька у місті Чортків з метою живоплоту; 

5. Придбання та встановлення металевих воріт на кладовищі по вулиці 

Ягільницька у місті Чортків, та кладовищі в селі Біла; 

6. Придбання та встановлення тимчасової споруди (модульний будинок), з 

метою облаштування кімнати смутку. 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав ДЗИНДРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 лютого 2023р. №27 

 

Перелік заходів 

 з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

комунального підприємства «Благоустрій»  

Чортківської міської ради у 2023 році 

 

1. Здійснення заходів щодо утримання об’єктів благоустрою у належному 

стані; 

2. Технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, 

тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання 

дорожнього руху, туалетів, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і 

стандартів; 

3. Виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення 

зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) вздовж 

вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою 

загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових 

територіях; 

4. Виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених 

насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх 

видалення; 

5. Квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства в місті; 

6. Облаштування дитячих майданчиків; 

7. Виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, озеленення 

власними силами; 

8. Вирощування посадкового матеріалу дерев та кущів, квіткової продукції, 

реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг, розробка грунтів 

механічними та спеціальними засобами і здійснення інших робіт, пов’язаних з 

озелененням міста; 

9. Протиожеледна робота, розчистка снігу на тротуарах, вулицях, парках, 

скверах; 

10. Біологічне коригування наявності в місті безпритульних тварин; 

11. Ручне та механізоване прибирання території міста; 

12. Підготовка до проведення культурно-масових заходів на території 

Чортківської міської територіальної громади; 

13. Підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання піском чи 

сіллю; 

14. Надання послуг транспорту для перевезення пасажирів. 

15. Влаштування (та обслуговування уже встановлених)  зупинок на 

території Чортківської МТГ. 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав ДЗИНДРА 



 

 

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 лютого 2023р. №27 

 

Перелік заходів  

з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

комунального підприємства «Парковий культурно-спортивний комплекс»  

Чортківської міської ради у 2023 році 

 

1. Утримання спортивних та дитячих майданчиків, в парку ім. І. Франка, 

вул. Січинського, вул. Б. Хмельницького 79 стадіон «Харчовик », стадіон с. 

Біла, стадіон с. Вигнанка; 

2. Видалення зелених насаджень та санітарна обрізка згідно ордерів по вул. 

Копичинецька, парк «Моклеків», парк вул. Кут с. Біла, стадіон с. Біла, стадіон 

с. Вигнанка, громадський пляж вул. Носса, та по території школи №7; 

3. Косіння трав та порослі в парках, Франка, Моклеків, Кут, Небесна сотня, 

сквер вул. Копичинецька, стадіон с. Біла, с. Вигнанка, Шопена, громадський 

пляж; 

4. Догляд за квітами та саджанцями, парк Франка, парк Шопена, парк 

Небесної сотні, парк Моклеків, парк Кут, сквер по вул. Копичинецька; 

5. Монтаж освітлення спортивно-дитячих та відпочинкових зон власними 

силами; 

6. Придбання та встановлення резинового покриття та товарів для дитячих 

майданчиків в парку ім. І. Франка; 

7. Підмітання парків, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском 

тротуарів в парку ім. І Франка, стадіону Харчовик, спортивного майданчику по 

вул. Січинського, про гортання снігу вулиць згідно маршруту; 

8. Підготовка до проведення культурно-спортивних заходів; 

9. Виготовлення паркових лавок, альтанок; 

10.  Придбання саджанців декоративних дерев та квітів для озеленення 

вулиць та парків Чортківської МТГ; 

11. Придбання бруківки та будівельних матеріалів для облаштування в`їзду в 

парк ім. І. Франка з вул. Шептицького та вело- доріжки з вул. Шевченка; 

12. Надання платних послуг спецтехнікою; 

13. Придбання будівельних матеріалів, дитячо-спортивного інвентарю для 

облаштування дитячого майданчика. 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав ДЗИНДРА 

 

 

  

 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету  

від 24 лютого 2023р. №27 

 

Перелік заходів 

з утримання та ремонту об’єктів благоустрою  

комунального підприємства «Міськсвітло»  

Чортківської міської ради у 2023 році 

 

1. Вулиці та населені пункти, у яких заплановано провести вуличне 

освітлення у Чортківській МТГ: 

- м. Чортків: вулиці Бандери, Бічна (жигулі), Млинарська – Гончара (ринок 

Набережний), Носса, Рильського, Вітовського, Підгірна, Івасюка, Синенького, 

Теребовлянська, Вигнанська, Горбачевського (паспортний), В. Великого, 

Лісова, Джерельна (Бердо); 

- с. Скородинці (ТП-15); 

- с. Росохач (35шт. ліхтарів); 

- с. Біла: вулиці Головкова, Пліщука, Нова, Золотарка, Сосновий бір. 

2. Встановлення оцинкованих опор для освітлення пішохідних переходів в 

місті Чортків по наступних вулицях: С. Бандери, Незалежності, Т. Шевченка, 

Копчинецька, Ягільницька, В. Великого, Млинарська, Подільська. 

3. Встановлення залізобетонних опор для вуличного освітлення в 

Чортківській МТГ по наступних вулицях: 

- м. Чортків: вулиці В. Великого (1шт), О. Теліги (8шт), Незалежності 

(1шт), Коновальця (2шт), Копичинецька (1шт), Білецька (11шт); 

- с. Біла: вулиці Вільшана (3шт), Лісок (2шт). 

4. Заміна ламп (700шт). 

5. Заміна світильників (220шт). 

6. Розчистка ліній електропередач від гілля дерев (1км). 

7. Технічне обслуговування камер відеоспостереження. 

 

 

Секретар міської ради      Ярослав ДЗИНДРА 

 

 


