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[1ро проведення в район! плор!нно|
всеукра!нсько! акц!! <<3а чисте
довк!лля>> та дня благоустрого

Ёа виконання розпорядження 1(аб|нец й|н!стр|в 9кра|ни
в1д 31.03.2010 ):[э 777-р <,{еяк! питання проведення щор|нно| акц|! <3а ниоте

довк!лля> та дня благоустрото територ|й наоелених пункт|в> (з| зм!нами),

ро3порядження голови [арк1всько| облаоно| дер>кавно| адм|н1страц!|
в]д 28.08.2013 ]\гр 321 <[|ро проведення в {арк1вськ|й област| щор|тно!
всеукра|нсько! акц1? <<3а чиоте довк!лля>> та д|1я благоусщото>), з метото
забезпечення утримання територ1й населених пункт|в району у н€шежному
стан|' |х сан|тарного очищення' збереження об'ект]в заг€!-'!ьного користування
та створенн'! умов' сприятливих для життсд1яльност! населення. керу}очись
статтями 6, 39 3акону }кра|ни <||ро м|сцев| дер:кавн1 адм1н|сщац||>:

1. 3апровадити' почина1очи з 2014 року, проведення щороку з 21 березня
по 3 0 щавня на територ|| району щор|нно| всеукра|нсько| акц|| <<3а чиоте

довк|лля>> та у :1 рамках дня благоустро1о територ|й населених пункт1в (дал; -
день благоустрото) у третто субоц кв!тня'

2. (ер|вникам сщуктурних п|дрозд|л1в районно| державно| адм|н|сщац!!
за участ!о орган|в м!сцевого самоврядуванн'{, 1з залренням колектив1в
п!дприемств, установ та орган1зац|й незале:кно в!д форми впасност|, а тако)к
меп:канц|в населених пункт|в району' стуАентсько! та щн|всько| молод]

щороку:
2.\. Фрган|зовувати та зд!йонтовати заходи з повно| л!кв|дац|]

несанкц!онованих см|тгезвалищ побутових та !нтпих в!дход|в, прибирання та
приведення в налея<ний сан!тарний стан прибуАинкових територ|й, парк|в,
сквер|в, дитячих, спортивних та господарських майданяик|в, кладовищ,
братських могил' мемор|альних комплекс|в та м|сць почесних поховань'
вулиць' дор|г, тротуар|в, зупинок м|ського щанспорту' а також забезпенувати
очищення в1д см|ття берег1в водойм у населених пунктах.

2.2. |1роводити орган|зац|йну роботу з кер|вниками п!дприемств,

установ та орган|зац!й ус!х форм власност!, населенням району шоАо
нш1ежного сан!тарного утриманн;{ територ|й, визначення та закр1плення за
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п|дприемотвами' установами та орган!зац|ями, незалехно в;д форм влаоност! та
гооподар1оваЁня, територ|й, що п1длягатоть оан|тарному очищенн|о.

2.з. 3абезпечити розроблення та затвердження охем
очищення населених пункт!в.
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2.4. 3д|йснтовати 3аходи з очищення узб1н автодор|г та л1соомуг' що
зн€|ходяться на п|дв!домний територ1|.

2.5. 3д1йонтовати заходи |з благоустрото та озеленення населених пункт|в.
2.6. 3алунати до утаст1 у за:}начених заходах волонтер!в, щомадськ!сть,

т{асамперед улн1вську та студентську молодь' з в|дзначенням найб|льшл
активних улаоник!в всеукра|нсько{ акц|] <3а чисте довк|лля>> та дн'1
благоусщото'

2.7. 3а п!дсумками проведено| роботи щор1нно |нформувати районну
державну адм1н1сщац1}о через в1дд1л житлово-комунсш1ьного господарства
буд|вництва районно| державно| адм|ц|сщац|! щооереди з 27 6ерезня
30 травня.

з. 8!дд1лу осв|ти районно| державно|
(&ховии-3всрсва €.Ф.) з€1лг{ати до щаст1 у шор|нн|й всеукра!ноьк!й
нисте довк|лля)) та дн'| благоустрото увн|вську та сцдентську молодь.

4. 9правл|ннто прац! та соц1а.гльного з,1хисц населенн'т
державно! адм1н!страц|! ()1исянський Ф.€.) сприяти з.1лу{енп}о до
всеукра!нськ|й акц|] <3а чиоте довк1лля>> '[а дня благоусщото
перебуватоть на обл|ку в 9уу!вськотиу м1сьщайценщ1 зайнятост1 населення.

5. }правл1ннто агропромислового розвитку районно! дерл<авно!
адм|н|страц1| (Рало в.|.) вжити заход1в щодо визначення власник|в
(користуван1в) земельних д|лянок с1льськогосподарського призначенн'(' на яких
розтатпован! захион1 л1сов| насадження (поле- та оадозахисн| л|сов1 смуги'
тощо). )/ раз| необх!дноот! провести орган1зац|йну роботу щодо закр|плення
зазначених територ!й за с1льськогосподарськими п1дприемствами. Бжити
заход|в щодо утимання зазначених д|лянок у н€1пежному сан!тарно-
еколог!нному отан!.

6. Рекомендувати кер|вникам л!сгосп1в та мисливоьких господарств, як!

розтап:ован! на територ|| райоку, забезпечити л1кв1дац|то несанкц|онованих
см|ттезвалищ побутових та 1нтших в|дход|в, забезпечити очищенн'! в|д ом|тгя
л1сових д1лянок' л1ооо1!туг та узб|т дор1г, що зн€!ходяться на п|дв1домтий
територ11.

7. Рекомендувати ф1л1! <[[уц!вський райавтодор> ,$1 <)(арк!воький
облавтодор> |1Ат дАк <Автомоб|льн| дороги }ща!нш (Борщук €.€.) та ф1л||
<9уц!воько| дп> д{ <{арк!вський облавтодор> т1Ат дАк <Автомоб|льн1

дороги )/кра!но €уб А.о.) забезпечити очищення в|д см|тгя дор|г та
прилеглих до них л!ооомуг.

8. Рекомендувати !{уц!вському м|жрайонному 9правл|ннто [оловного
управл|ння .{ержсанеп!дслужби у {арк!воьк1й област| ((ульбатшна Ф.Ф.)
посилити контроль за сан!тарно_еколог!чним станом територ!! району,
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застосовуватц до пору1шник1в заходи адм|н|стративного впливу в|дпов!дно до
чинного законодавства 9кра!ни.

9. Б1дд|лу житлово-комун€1льного господаротва та буд|вництва районно|
державно! адм|н|сщац1! (Болодько |.в.) про виконання розпорядження
|нформувати голову районно| дерхавно! адм|н|страц!] через сектор конщол1о
апарату районно| державно] адм|н1сщац|] щороку до 01 нервня.

10. Бизнати таким' що втатило чинн!сть розпорядження голови
районнот дер>кавно! адм|н|сщац|| в|д |9.04.201'3 .т\ъ 124 <||ро проведення в
район| щор1нно| всеукра{нсько| акц|! з благоустрото <<3а чисте довк1лля>> та дня
благоустрото.

11. (онтроль за виконанн'{м розпорядження покласти на перт|]ого
заступника голови районно| дерхавно! адм!н]страц|| Барже':нова 10.(.

|олова районно[ дерясавпо[
адм!н!страц![ в.в.лоБойчшнко


