
 
5 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26 лютого 2021 року                                                                             №5-30/VIІI 

 

Про затвердження Плану  проведення  

технічної інвентаризації та паспортизації 

об’єктів благоустрою 

 

       Відповідно до ст.10,13,18,20,21 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів 

благоустрою населених пунктів, затвердженої Наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 29.10.2012 № 550, врахувавши рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, 

постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План проведення паспортизації та технічної інвентаризації 

об’єктів благоустрою населеного пункту (їх частин), а саме: дитячих та 

спортивних майданчиків, спортивного обладнання, ігрових споруд та тренажерів 

(як елементів майданчиків), розташованих на території Руськополянської 

сільської ради в межах сіл Руська Поляна, Геронимівка, Дубіївка (додаток 1) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

                  Сільський голова                                       Олег ГРИЦЕНКО  



Додаток 1  

Затверджено 

рішенням Руськополянської сільської ради  

26 лютого 2021 року №5-30/VIІI 

 

План  

проведення паспортизації та технічної інвентаризації об’єктів благоустрою 

населеного пункту (їх частин), а саме: дитячих майданчиків, спортивного 

обладнання, ігрових споруд та тренажерів (як елементів майданчиків),  

розташованих на території Руськополянської сільської ради 

 

1. Провести паспортизацію та технічну інвентаризацію об’єктів 

благоустрою населеного пункту (їх частин), а саме: дитячих та спортивних 

майданчиків, спортивного обладнання, ігрових споруд та тренажерів (як 

елементів майданчиків), розташованих на території Руськополянської сільської 

ради, в межах сіл Руська Поляна, Геронимівка, Дубіївка: 

1.1. с. Руська Поляна, вул. Небесної Сотні, 79а; 

1.2. с. Руська Поляна, вул. Прапорщика Гречаного;  

1.3. с.Руська Поляна, вул. Вербицького; 

1.4. с.Руська Поляна, вул. Вані Босенка;  

1.5. с.Руська Поляна, вул. Старшини Єпіфанова, 1/1;  

1.6. с.Руська Поляна, вул. Глінки; 

1.7. с.Руська Поляна, вул. Миру; 

1.8. с.Руська Поляна, вул. Молодіжна; 

1.9. с.Руська Поляна, Чигирина; 

1.10. с.Руська Поляна, вул. Пилипа Орлика; 

1.11. с. Геронимівка, вул. Вернигори;  

1.12. с. Геронимівка, вул. Мічуріна; 

1.13. с. Геронимівка, вул. Благовісна, 13; 

1.14. с. Геронимівка, пров. Молодіжний; 

1.15. с. Геронимівка, вул. Корольова; 

1.16. с. Дубіївка, вул. Богдана Хмельницького, 12; 

1.17. с. Дубіївка, вул. 8 Березня; 

1.18. с. Дубіївка, вул. Шевченка. 

2. Передбачити в бюджеті Руськополянської сільської ради кошти на 

проведення паспортизації та технічної інвентаризації вищезазначених об’єктів 

благоустрою населеного пункту. 

3. Замовити у суб’єкта господарювання, установчими документами якого 

передбачено право здійснювати технічну інвентаризацію та паспортизацію 

об’єктів благоустрою, проведення паспортизації та технічної інвентаризації 

вищезазначених об’єктів благоустрою населеного пункту. 

4. Надати дозвіл Руськополянському сільському голові на укладення 

договорів на виконання вищезгаданих робіт з юридичною або фізичною особою, 

які мають дозвіл (ліцензію) на проведення даного виду робіт. 



5. Після проведення у встановленому законодавством порядку технічної 

інвентаризації та паспортизації внести уточнення щодо взятих на баланс об’єктів 

благоустрою, а саме: дитячих та спортивних майданчиків, спортивного 

обладнання, ігрових споруд та тренажерів (як елементів майданчиків),  

розташованих на території Руськополянської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища, постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

                 Сільський голова                                            Олег ГРИЦЕНКО 

  



 


