В РАЙОНІ ПРОВЕДЕНО АКЦІЮ
«ЗРОБИМО СВАЛЯВЩИНУ ЧИСТІШОЮ РАЗОМ- 2018»
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 15.02.2018
№86 та розпорядження голови райдержадміністрації 06.03.2018 №59 з 06
березня 2018 року стартував місячник з озеленення, благоустрою і поліпшення
санітарного стану населених пунктів, земельних ділянок, річок, струмків на
території району. П’ятницю та суботу оголошення днями санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів.
Розпочато місячник благоустрою акцією «Зробімо Свалявщину чистішою
разом - 2018» яку проведено протягом 13-14 квітня 2018 року. Участь у
зазначеній акції взяли державні службовці та бюджетники усіх рівнів понад 150
чол. В ході проведення акції проведено ліквідацію несанкціонованих звалищ в
кількості понад 120 од., в межах смуг від поводу автомобільних доріг району за
напрямами
«Свалява-Пасіка»,
«Свалява-Стройно-Дусино-Керецьки»,
та
автомобільної траси державного значення «Київ-Чоп». Очищено придорожніх
смуг більше 80 км., та зібрані побутові відходи централізовано (ВУКГ м.
Свалява) в кількості (650 мішків) понад 140 м.куб. вивезено на міське звалище.
Як вже стало традиціє в зазначеній екологічній акції взяли участь і
працівники Басейного управління річки Тиса та підпорядковані міжрайонні
управління водних ресурсів водного господарства (Мукачівське, Берегівське та
виноградівське 120 чол.) в ході проведення суботника було прибрано
прибережні захисні смуги вздовж річки Латориця від несанкціонованих
сміттєзвалищ.
Дані заходи проводились в межах начелених пунктів сіл Драчино-ПасікаСусково. Очищено та прибрано від сміття береги річки Латориця загальною
протяжністю – 3,2 км, обсяг зібраних та вивезених побутових відходів скла 610
мішків – 20,5 м.куб. відходів.
Колектив районної ради також не став осторонь проведеної акції. Ними
проведено роботи з ліквідації несанкціонованих звалищ поміж населеними
пунктами сіл Тибава та Срройне, а також здійснено побілку дерев вапном.
Працівниками виробничого управління комунального господарства м.
Свалява спільно молодіжним клубом JAM здійснено прибирання міського парку
ім. І.Франко, що в місті Свалява.
Такі ж самі акції проведено у всіх населених пунктах району біля
(сільрад, ФАПів, амбулаторій, ЗОШ, клубів, лікарень).
Окрема подяка депутату районної ради (фракція Відродження) Миколі
Сацику за наданні мішки для збору побутових відходів.
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