
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

 

08 липня 2021 року м. Корюківка № 57-7/VIII   
 

Про затвердження Правил благоустрою,  

забезпечення чистоти, порядку утримання і  

прибирання вуличних, дворових територій, парків, 

скверів та додержання тиші в громадських місцях населених  

пунктів Корюківської міської територіальної громади 

 

 

З метою удосконалення нормативно-правового регулювання відносин у 

сфері благоустрою, належного утримання та раціонального використання 

території територіальної громади, забезпечення чистоти та порядку, в 

раховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища, відповідно до положень 

Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади, що додаються.  

 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 

2.1. Рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради п’ятого 

скликання від 30 квітня 2008 року «Про затвердження Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових 



територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях міста 

Корюківки» (зі змінами та доповненнями).  

2.2. Рішення восьмої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання 

від 09 серпня 2017 року «Про затвердження Положення про розміщення 

зовнішньої реклами на території населених пунктів Корюківської міської ради» 

(зі змінами та доповненнями).  

2.3. Рішення вісімнадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 15 листопада 2018 року «Про порядок дотримання благоустрою 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади».  

 

3. Покласти функції робочого органу з розміщення зовнішньої реклами на 

території Корюківської міської територіальної громади на Комунальне 

підприємство «Благоустрій» Корюківської міської ради.  

 

4. Виконавчому комітету Корюківської міської ради, виконавчим органам 

Корюківської міської ради, комунальним підприємствам Корюківської міської 

ради забезпечити приведення нормативних документів за напрямами діяльності 

у відповідність до цього рішення.  

 

5. Оприлюднити дане рішення в порядку визначному чинним 

законодавством України. 

 

6. Рішення набирає чинності з дня оприлюднення. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, регулювання 

земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р. АХМЕДОВ 

 


