НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про проведення на території району
щорічної всеукраїнської акції «За
чисте довкілля» та у її рамках
дня благоустрою населених пунктів
Відповідне до ст.*ст. 6, 39, 40, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністг-а:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «і : >
проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населеі . ч
пунктів». Указу Президента України від 06 серпня 1998 року № 885/98 «Про день довкілля», з
метою забезпечення утримання територій населених пунктів району у належному стані, їх
санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов,
сприятливих для життєдіяльності населення:
1. Провести у квітні - травні 2018 року на території району щорічну всеукраїнеьку акцію
«За чисте довкілля» та у її рамках дня благоустрою населених пунктів 21 квітня 2018 року.
2. Затвердити План заходів щодо проведення у 2018 році щорічної всеукраїнської акції
«За чисте довкілля» та у її рамках дня благоустрою населених пунктів (додаток 1).
3. Створити районний штаб з організації проведення на території району у квітні-травні
2018 року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та затвердити його склад і
положення про нього (додатки 2, 3).
4. Виконкомам сільських, селищних рад забезпечити реалізацію план;
.
затвердженого п. 2 цього розпорядження, та інформувати про стан його виконанії;. £
містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства та будівництва
рай держадміністрації за формою, що додається (додаток 4).
5. Начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово - комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації (Похідняк Т.М.) забезпечити надання до
Департаменту житлово - комунального господарства облдержадміністрації узагальненого звіту
про результати проведеної роботи.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший засту пник голови
районної державної адміністрації,
в.о. голови районної державної адміністрації
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Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« С2. '»кбіґпиГЮґЯЬ. О О
План заходів
щодо проведення у 2018 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте д о в к іл л я .
у її рамках дня благоустрою населених пунктів
№

Найменування заходу

з/п

Відповідальні за
виконання

.. .

1

виконання !

Розробити відповідні місцеві плани
заходів щодо проведення у квітні травні
2018
року
щорічної
всеукраїнської акції «За чисте
довкілля» з розбивкою їх на III етапи
(І етап - до 09.05.2018; II етап - до
28.06.2018; III е т а п -д о 24.08.2018)
Привести у належний санітарний
стан закріплені за підприємствами,
установами, організаціями прилеглі
території та забезпечити благоустрій
населених пунктів району

Виконкоми сільських та
селищних рад району (за
згодою)

виконкоми сільських та
селищних рад, керівники
підприємств, установ та
організацій району (за
згодою)

01.04.2018- !
01.05.2018

Провести заходи з приведення до
належного санітарного стану
прибудинкових територій, дитячих та
спортивних майданчиків, парків,
скверів, інших об’єктів масового
перебування та відпочинку людей

керівники підприємств,
установ та організацій
району всіх форм власності,
виконкоми селищних та
сільських рад (за згодою)

до
01.05.2018

4

Вжити заходів щодо ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ,
очищення лісосмуг, прибережних
територій від побутового сміття

виконкоми сільських та
селищних рад,
Новопсковський відділ
поліції Головного
управління Національної
поліції України в
Луганській області

5

Провести заходи з озеленення,
благоустрою та очищення територій
навчальних закладів із залученням до
цієї роботи учнівської молоді

відділ освіти
райдержадміністрації

до
01.05.2018

6

Вжити заходів щодо приведення
територій лікувальних закладів
району до належного санітарного
стану, їх благоустрою і озеленення

головний лікар
Нсвопсковського РТМО (за
згодою);

до
01.05 2018

Привести у належний стан кладовища
у населених пунктах району

виконкоми сільських та
селищних рад (за згодою)

до
08.04.2018

Провести озеленення населених
пунктів, створити нові зелені зони,
парки, сквери, висадити саджанці

виконкоми сільських та
селищних рад (за згодою)

25.04.2018 і
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до
05.04.2018
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постійно

1

і
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і

головний лікар Білолуцької
лікарні(за згодою)
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і

І

дерев і кущів
9

Привести у належний стан
пам’ятники та меморіали загиблим
воїнам та прилеглі до них території

виконкоми сільських та
селищних рад (за згодою)

Провести поточні ремонти
автомобільних доріг з твердим
покриттям та грейдерування
грунтових доріг комунальної форми
власності та автомобільних доріг
загальнодержавного значення,
очищення узбіч уздовж доріг від
побутового сміття та вирубку
чагарників

виконкоми сільських та
селищних рад (за згодою),
філія «Новопсковський
райавтодор» (за згодою)

Забезпечити організацію та
проведення оплачуваних
громадських робіт з благоустрою та
озеленення територій населених
пунктів району, придорожніх смуг,
узбіч, зон відпочинку

Новопсковський районний
центр зайнятості (за
згодою); виконкоми
сільських та селищних рад

Забезпечити висвітлення у засобах
масової інформації ходу виконання
заходів з проведення в районі у
квітні-травні 2018 року щорічної
всеукраїнської акції «За чисте
довкілля» та у її рамках Український
День навколишнього середовища

головний редактор районної
газети «Перемога»
(за згодою)

Д О

25.04.2018 ;
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квітеньтравень
2018 року
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Керівник апарату
райдержадміністрації
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Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
«
480
СКЛАД
районного штабу з організації проведення на території району у квітні-травні 2018
року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках дня благоустрою
населених пунктів

Височина В.О.

перший заступник голова райдержадміністрації. голові
штабу;

Скороход О.О.

заступник голови
голови штабу;

Закутько Л.В.

головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації, секретар штабу;

райдержадміністрації,

заступник

Члени штабу:
Похідняк Т.М.

начальник відділу містобудування, архітектури, житловокомунального господарства та будівництва
райдержадміністрації;

Кришенко Р.В.

директор комунального підприємства «Новопсковжитло»
(за згодою),

Верховод В.В.

начальник комунального підприємства
«Новопсковблаго\ стрій» Новопсковської селищної ради
(за згодою);

Ізюмський О.П.

заступник начальника відділу поліції - Новопсковського
Головного управління Національної поліції в Луганській
області (за згодою);

Хворостян Н.В.

в.о.директора
Новопсковського
зайнятості (за згодою);

Красільніков С.О.

начальник філії «Новопсковський райавтодор» (за
згодою):

Кузнецова С, А.

начальник відділу освіти райдержадміністрації;

Сірик О.М.

лісничий Новопсковського лісомисливського
господарства Старобільського ЛМГ (за згодою ■:

Латиніна О.М.

головний редактор Новопсковської районної комунальної
редакції радіомовлення (за згодою);

Стрельцов Є.М.

головний
редактор
Новопсковського
районного
комунального підприємства «Редакція газети -Перемога»
(за згодою).

Керівник апарату
райдержадміністрації

районного

Л.В. Черняк

Додаток З
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« Осі.»
(№ {& ' І ’З О
ПОЛОЖЕННЯ
про районний штаб з організації проведення на території району у квітні-травні 2018
року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках дня благоустрою
населених пунктів

1. Районний штаб з організації проведення на території району у квітні-травні 2018
року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» (далі - штаб) є консультативно - дорадчим
органом, який створюється розпорядженням голови райдержадміністрації з метою організації
проведення у квітні - травні 2018 року всеукраїнської акції «За чисте довкілля».
2. У своїй діяльності штаб керується Конституцією та законами України, іншими
нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. Основними принципами роботи штабу є: додержання вимог чинного зако
колегіальність у прийнятті рішень та їх обгрунтованість.
4. Основним завданням штабу є: забезпечення організації проведення у квітні - травні 2018
року всеукраїнської акції «За чисте довкілля».
5. Штаб відповідно до покладеного на нього завдання:
- організовує виконання Плану заходів щодо проведення у квітні-травні 2018 року щорічної
всеукраїнської акції «За чисте довкілля»:
- інформує про результати діяльності штабу голову райдержадміністрації.
- приймає відповідні рішення, які оформляються протоколами і мають рекомендаційний
характер, готу є відповідні висновки та вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань
організації проведення у квітні - травні 2018 року всеукраїнської акції «За чисте довкілля».
6.Для виконання покладених на штаб завдань йому надається право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконанню
покладених на нього завдань:
- залучати для участі в роботі штаб; місцеві органи виконавчої влади, представник;1
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженню, з їх
керівниками);
- організовувати проведення нарад та інших заходів, необхідних для виконання покладених на
штаб завдань.
7. Склад штабу затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
Головою штабу призначається перший засту пник голови райдержадміністрації Заступник >. голови
штабу призначається заступник голови райдержадміністрації. Секретар штабу забезпечує виконання
доручень голови штабу, несе відповідальність за підготовку документів для розгляду на засідання:,
штабу, здійснює оформлення протоколів а також інших документів, забезпечує зберігання
документів та матеріалів, які пов'язані з проведенням засідань штабу.
8. Основною формою роботи штабу є засідання Про час і місце проведення засідань її
члени інформуються завчасно. Повідомлення здійснюється секретарем штабу телефонограмою або в
інший спосіб. Засідання штабу є правомочним якшо на ньому присутні не менше половини її складч
9. Іншою формою роботи штабу є перевірки стану виконання заходів щодо проведеная. ■
квітні-травні 2018 року щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», що оформляються актами.
10. Рішення штабу приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів
штабу. У разі рівного розподілу голосів голос голови штабу є вирішальним. Усі рішення штабу
приймаються шляхом відкритого голосування. Рішення штабу оформляються протоколами, до
підписуються головою та секретарем штабу, та надаються на розгляд голови райдержадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Л.З. Черняк

Додаток 4
до розпорядження голови
райдержадміністрації
ЬО Ш у

У ІЗО

Узагальнена інформація
про результати проведення на території району у квітні-травні 2018 року щорічної
всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках дня благоустрою населених
пунктів
станОхМ н а «____»____________ 2018 року
назва населеного
№

Найменування заходів

Одиниці
виміру

Кількість населених пунктів \
регіоні, у т.ч.
міст
Ліквідовано несанкціонованих
сміттєзвалищ, у т.ч.:
у межах смуг вулиць та доріг
населених пунктів
на лрибудинкових територіях
на пустирях в межах населених
пунктів
Обсяг зібраних побутових
відходів на несанкціонованих
сміттєзвалищах
Наявність, технічний та
санітарний стан:
прибудинкових територій
парків
скверів
дитячих майданчиків
спортивних майданчиків
господарських майданчиків
місць вигулу домашніх тварин
(собак)
інших о б ’єктів благоустрою
вказати яких)
Зелені насадження загального
користування:
дерева

ОД.

з/п

1.

і 2.

! з.

4.

1

:

1

!

5.

і

кущ і

і

і

,
б.

газони
квітники
у т.ч. висаджених у межах смуг
вулиць та доріг населених
пунктів:
дерев
кущів
газонів
квітників
Наявність, утримання місць для
поховання:
кладовищ
братських могил
меморіальних комплексів

Загальна
кількість

од.
шт.

п ун к ту
Створено І
(побудовано)

Прибрано
(приведені в
належний
санітарний та
естетичний
стан)
X

Відремонтовано

X

X

X

х

X
X

*

шт.

X

X

шт.
шт.

X
X

X
X

X

X

X

X

X

х

ТИС. М"

X

1
х .... .
!
...-... .........

. .. __
тис. м"
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місць почесних поховань
Наявність, прибирання та
впорядкування вулиць і доріг
населених пунктів, зокрема
доріг
тротуарів
велосипедних доріжок
зупинок міського транспорту
Витрачено коштів на
благоустрій всього, у т.ч.:
бюджетних
позабюджетних
Протяжність очищених від
сміття берегів водойм
Кількість залученої до участі у
«весняних толоках»
громадськості, у т.ч.
учнівської молоді
студентської молоді
Відзначено громадян найбільш активних учасників
щорічної всеукраїнської акції
«За чисте довкілля»

Керівник апарату
райдержадміністрації
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