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Порівняльна таблиця 

змін до проєкту рішення Коростенської міської ради(пʼята сесія 

VІІІ скликання) від  15.04.2021 року «Про внесення змін до рішення 35 сесії 

Коростенської міської ради VІІ скликання від 28.11.2019 р. № 1675 

 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Коростень» 

 

 

№ 

з/п 
Чинна редакція Редакція зі змінами, що 

пропонується внести 

1 Про затвердження Правил 

благоустрою території міста 

Коростень 

Про затвердження Правил 

благоустрою територій населених 

пунктів Коростенської міської 

територіальної громади 

2 Загальноміським санітарним днем 

встановлюється п’ятниця кожного 

тижня. В цей день керівники 

підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та 

громадяни зобов’язані власними 

силами забезпечити проведення 

робіт по санітарному очищенню 

закріплених територій 

Загальним санітарним днем 

встановлюється п’ятниця кожного 

тижня. В цей день керівники 

підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності та 

громадяни зобов’язані власними 

силами забезпечити проведення 

робіт по санітарному очищенню 

закріплених територій 
 

 

 

 

Начальник управління ЖКГ                                         Валерій МАРТИНЮК 
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Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(пʼята сесія VІІІ скликання) від  15.04.2021 року 

«Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської міської ради 

VІІ скликання від 28.11.2019 р. №  1675 «Про затвердження Правил 

благоустрою території міста Коростень» 
 

В зв’язку зі створенням Коростенської міської територіальної громади 

виникла потреба у забезпеченні благоустрою територій всіх населених пунктів 

Коростенської міської територіальної громади та збереження об'єктів та елементів 

благоустрою. 

З цією метою пропонується внести зміни до Правил благоустрою території 

м. Коростень,  затверджених рішенням 35 сесії Коростенської міської ради VІІ 

скликання від 28.11.2019 р. №  1675 (які були розроблені у відповідності до 

Типових правил благоустрою території населеного пункту, 

затверджених  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України  від 27.11.2017 року № 310), а саме: 

 - словосполучення «місто Коростень» у всіх випадках замінити 

словосполученням «населені пункти Коростенської міської територіальної 

громади» (у різних відмінках); 

- у пункті 13 розділу VІ слово «загальноміським» замінити на слово 

«загальним» та викласти пункт у наступній редакції: «Загальним санітарним днем 

встановлюється п’ятниця кожного тижня. В цей день керівники підприємств, 

установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни зобов’язані 

власними силами забезпечити проведення робіт по санітарному очищенню 

закріплених територій». 

Для того, щоб у подальшому не виникало розбіжностей у тексті Правил, 

пропонується назву «Правила благоустрою території м. Коростень» змінити на 

«Правила благоустрою територій населених пунктів Коростенської міської 

територіальної громади», та, з урахуванням внесених змін, затвердити їх у новій 

редакції. 

 

 

 

 

   Начальник управління ЖКГ                                         Валерій МАРТИНЮК 
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Довідка 

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради 

(пʼята сесія VІІІ скликання) від  15.04.2021 року 

«Про внесення змін до рішення 35 сесії Коростенської міської ради 

VІІ скликання від 28.11.2019 р. №  1675 «Про затвердження     

Правил благоустрою території міста Коростень» 

 

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 

 

Виконавець: 

Стужук Сергій Дмитрович, заступник начальника управління, 

начальник відділу житлово-комунальних послуг та благоустрою. 

  11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 48, тел. 4-25-38. 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови. 

 

Запросити: 

 - 

 

Розсилка: 

-  Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 65, тел. 9-63-68. 

 

Погоджено із зауваженнями: 
 

 

 


