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чугу!вськА РАйоннА двРжАв!{А Адм|н|стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст1
РозпоРяд)!(п'ння

9уц!в .\1 27
|1ро п|дсумки
8сеукра!нсько! акц1!

||роведецня
<<3а чисте

довк!лля>> на терптор!1 чугу!ъського
раио|{у

8|дпов|дно до статей 6, 39 3акону }кра!ни <|!ро м1сцев| дертсавн1
адм!н!страц!!>, на виконання розпоряд)1(ен}1'1 1{аб|нету й|н|сщ|в !кра!ни
в1д 31 березня 2010 року !{о 777-р <<.{еяк| питання проведення щор|чнот
всеукра!нсько| акц!] з благоустро1о <<3а висте довк1лля> та з метото проведенн'1 в
област|, понинаточи з 2010 року' щор|чнот всеукратнсько] акш1| з благоустрото
<<3а чисте довк|лля>, та врахову}очи р!лення зас!дання колег]] районно|
державно! адм|н|срац|! в!д 30 липня 2015 року:

1. Рекомендувати Ёсхар!вському (}!егкотперст А.Б.), 1{онетоцькощг
(Рехт!н с.€.)' \4алин!вському (€емер'янов м.!.)' Ёовопокровському
([{одколз|н Б.!.) селищним головам:

1.1. |1итання п|дримання належного сан|тарного стану та недопущення
стих1йних звалищ на п1дпорядковаяих територ;ях тримати на пост1йному
конрол!.

\.2. |1осилити роботу адм!н|сщативних ком;с1й щодо притягнення ос|б,
як| утвор|о|оть несанкц[онован| см[ттсзвалища, до в1дпов[дальност1.

1.3. Актив|зувати роботу з суб'сктами гооподар|овання _ орендарями
щодо п!дтримання ними в н!1ле)квому сан|тарно-еколог|вному стан1 територ|й,
земельних д|.гшнок. прилеглих до с!льськогосполарських уг|ль'

|.4. |осилити контроль за промисловими л1дприемствами щодо
недопущення несанкц!онованих викид1в в]дход!в.

1.5. Разом з кер|вниками кп <йалин[вка> та <Бсхар|вське
}(итлово-комунальне експлуатац1йне управл!ння 2011> посилити
орган1зац1йну та роз'яонтовальну роботу з ме1цкан|цми' п!дприемствами,
установ(1ми, яким нада1оться посщ/ги по вивозу твердих побутових в!дкод1в,
щодо необх|дност| ста.:того зд[йснення проплат по укладеним договорам.

1.6. |[ро проведену робоц 1нформувати в|дд!л'>китлово-комунального
буд1вництва раионно1 державно1 адм1н1страц11господарства та

до 01 жовтня 2015 року.
2. [|льським, селищним головам району:
2.1. 3обов'язати кер1вник]в п[дприсмств, установ та орган!заш1й району

ус|х форм власност!, що розта1|]ован| на в|дпов!дн!й територ1| с|льських,
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селищних рад райо|{у' забезпечити систематичне нале)кне прибирання влаёних
та ']ащ!плених за ними територ!й.

3. Ё{анальнику в[дд1лу }(итлово-комун€ш1ьного господарства та
буд|вництва районно| дер>кавно} адм|н!сщац1! (Болодько |.8.)

3.1. |1ро виконання розпорядження 1нформувати голову районно!
лер>кавно1 алм!н!страш|| чеРе3 сектор конто.,!}о апаРату районно{ лержавно|
адм|н|страц!] до 01щудня 2015 року.

4. (онтроль за виконанням розпоряд)кення пок.]]асти на пер1!]ого
заступника голови районно! державно! адм|н|страц1| Бар>ке!нова {Ф.1(.

| олова районно! дер?|{авно'
адм|н!страц!! €.о. коРол1ок


