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Інформація 

про хід виконання Програми благоустрою, озеленення та поліпшення 

екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської ради 

об`єднаної територіальної громади за 2019 рік 
 

 

           Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в 

населених пунктах Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної 

громади на 2019 рік затверджена рішенням сільської ради від 22 грудня 2018 

року № 15 - 3/VІІ. 

На виконання заходів програми, протягом 2019 року  в усіх населених 

пунктах сільської ради проводився благоустрій  кладовищ, територій установ, 

організацій, прилеглих територій житлових будинків громадян. Ліквідовано 

стихійні  смітттєзвалища, проведено упорядкування сміттєзвалищ, на протязі 

2019року були використані кошти на заробітну плату з нарахуванням  (12 осіб 

соц..працівників та 5осіб благоустрою) 618,950 тис. грн. 

У 2019 році за рахунок  коштів  бюджету ОТГ  проведено поточний 

ремонт  доріг, а саме: 

- в с.Пляківка по вул.Привокзальній було проведено розширення 

дороги та підсипання  щебеневою сумішшю на суму 5,040 тис.грн., 

на вул.Миру було завезено щебеневої суміші на суму 16,109 тис.грн;  

-  в с.Михайлівка завезено щебеневої суміші для вирівнювання  дороги 

-по вулиці  Черняховського  на суму  45,948 тис.грн; 

- проведено ямковий ремонт по вулиці Шевченка (послуги 

транспорту- - 2,384 тис.грн). 

           Проведено осучаснення тротуарної доріжки в центрі с.Ревівка.           

Вартість матеріалів  склала  45,612 тис.грн. 

Із місцевого бюджету на проведення поточного  ремонту мережі 

водогону в с.Ребедайлівка по вулицях Садова, Новоселівська та провулок  

Новоселівський  витрачено - 81,172 тис.грн. 

Для водогону с.Пляківка придбано насос на суму 3,080 тис.грн. 

На очистку доріг від снігу  виділено 54,570 тис.грн. 

На опорядкування сміттєзвалища в с.Михайлівка  використано 18,000 

тис.грн. 

На технічне обслуговування,  поточні ремонти вуличного освітлення  в 

селах ОТГ використано 32,044 тис. грн. 

            

Проведено  ремонт автобусних зупинок в с.Ребедайлівка на суму 13,625 

тис.грн. 

     

 



Протягом поточного року на виконання даних робіт було залучено - 5 

осіб. Вони взяли активну участь у проведенні до належного стану сільських 

кладовищ, а саме: обкошування території та вирубки кущів.  

          Протягом звітного періоду у кожному населеному пункті проводилася 

постійна робота по благоустрою на прилеглих територіях усіх братських 

могил, пам’ятників та меморіальних комплексів, викошувалася трава, 

засаджувалися квітами клумби. 

          Працівниками та учнями навчальних закладів сільської ради 

здійснювались заходи з благоустрою навколо шкільних та дошкільних 

територій.  

          Громадяни об`єднаної територіальної громади підтримують чистоту і 

порядок на власних присадибних ділянках. Здійснюють обкошування трави, 

підрізання гілля дерев, вивезення твердих побутових відходів на відповідні 

сміттєзвалища. 

          Згідно Програми благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного 

стану в населених пунктах Михайлівської сільської ради об`єднаної 

територіальної громади на 2019 рік (із змінами) сільською радою у 2019 році 

було використано 1,280,593 тис. грн. 52 коп. із сільського бюджету.  

 
 

Заступник сільського голови                                              

з питань діяльності виконавчих органів                                 Олександр МАТРОС 


