УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
10. 03. 2017

Свалява

№

75

Про благоустрій і поліпшення санітарного стану
населених пунктів району

Відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”,
статті 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації та з метою
поліпшення санітарного стану населених пунктів, земельних ділянок, річок,
струмків та охорони навколишнього середовища на території району, залучення
широких верств населення:
1. Провести з 10 березня по 10 квітня 2017 року місячник з озеленення,
благоустрою і поліпшення санітарного стану населених пунктів, земельних
ділянок, річок, струмків на території району.
2. Утворити районну комісію з координації проведення благоустрою і
поліпшення санітарного стану населених пунктів у складі згідно з додатком 1.
3. Виконкомам місцевих рад спільно з керівниками підприємств,
організацій і установ району в рамках проведення місячника з озеленення,
благоустрою і поліпшення санітарного стану населених пунктів, земельних
ділянок, річок, струмків на території району забезпечити:
організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення
населених пунктів, зокрема створення в установленому порядку у кожному
населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців
дерев і чагарників;
впорядкування водоохоронних зон і прибережних смуг річок району,
очистку кюветів, тротуарів, берегів річок і потічків від сміття, побутових і
виробничих відходів;
приведення до належного естетичного та санітарного стану виробничих,
торговельних, побутових підприємств, навчальних і дошкільних закладів,
установ охорони здоров’я, закладів культури та прилеглих до них територій,
індивідуальних та комунальних житлових будинків, пам’ятників та обелісків,
кладовищ тощо;
оновлення надписів населених пунктів, вулиць, адміністративних
будинків, соціально-культурних, освітніх і торговельних закладів, різного роду
вивісок, рекламних щитів, дорожніх знаків відповідно до законодавства
України;
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ліквідацію
стихійних і приведення до належного стану діючих
сміттєзвалищ та прилеглих до них територій;
викорчовування та вирубування сухих, обрізування існуючих дерев;
благоустрій та санітарну очистку територій масового відпочинку
громадян, очистку залізничних і автомобільних шляхів від сміття та інших
забруднень.
4. Рекомендувати керівникам державного підприємства „Свалявське
лісове господарство”, залізничної станції міста Свалява, дільниці гірських річок
Мукачівського міжрайонного управління водного господарства протягом
березня-квітня 2017 року провести очищення підпорядкованих територій від
засмічення побутовими та промисловими відходами і забезпечити їх належний
санітарний стан. Про проведену роботу інформувати сектор інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації до 10 квітня 2017
року.
5. Виконкомам місцевих рад закріпити відповідальних працівників за
населеними пунктами, вулицями, мікрорайонами для контролю виконання робіт
із санітарного очищення. Питання про порушення вимог законів України „Про
благоустрій населених пунктів”, „Про відходи” щодо санітарних норм і правил
розглядати на засіданнях адміністративних комісій з подальшим поданням
матеріалів до правоохоронних органів.
6. Рекомендувати виконкомам місцевих рад пожвавити роботу
адміністративних комісій з розгляду подань відповідних служб, що стосуються
стану санітарної очистки населених пунктів.
7. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій, установ та
виконкомів місцевих рад встановити п’ятницю-суботу днями санітарного
очищення підпорядкованих територій.
8. Рекомендувати редакції газети „Вісті Свалявщини” організувати
рейди - перевірки санітарного стану та благоустрою населених пунктів,
виробничих, комунальних, торговельних, соціально-культурних об’єктів для
широкого висвітлення проведення місячника.
9. Рекомендувати відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
управління Держпродспоживслужби в
Свалявському районі (Черненко С.І.), Свалявському відділу поліції
Мукачівського відділу поліції Головного управління національної поліції
України в Закарпатській області (Повханич І.І.) у межах своєї компетенції
вжити заходів адміністративного впливу щодо притягнення винних за
порушення санітарного стану та благоустрою до відповідальності.
10. Довести до відома керівників підприємств, організацій, установ і
громадян, що за порушення санітарного законодавства та законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, винні нестимуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
11. Виконкомам місцевих рад про хід виконання заходів щодо
благоустрою і санітарної очистки, кількість складених і розглянутих на
адміністративних комісіях протоколів за порушення санітарного законодавства
інформувати
сектор
інфраструктури
та
житлово-комунального
райдержадміністрації з наростаючим підсумком два рази на місяць ( 10 і 25
числа) протягом 2017 року за формою (додаток 2).
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12. Районній комісії з координації проведення місячника з благоустрою
населених пунктів щомісяця 12 і 27 числа аналізувати стан благоустрою та
санітарної очистки населених пунктів.
13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

Додаток 1
до розпорядження
10. 03. 2017 № 75
СКЛАД
районної комісії з координації проведення благоустрою і поліпшення
санітарного стану населених пунктів
Голова комісії
РУСИН
Василь Павлович

перший заступник голови державної адміністрації

ІВАШКОВИЧ
Віктор Вікторович

Заступник голови комісії
завідувач сектору інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації

БУБНЯК
Любов Михайлівна

Члени комісії:
начальник філії „Свалявський
(за згодою)

ГАБРОН
Аліна Анатоліївна

начальник
відділу
райдержадміністрації

ГРАБАР
Едіта Василівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

райавтодор”

охорони

здоров’я

ДУФІНЕЦЬ
директор державного підприємства „Свалявське
Олександр Олександрович лісове господарство” (за згодою)
НЕМЕШ
Василь Васильович

начальник міського комунального підприємства
„Виробниче
управління
комунального
господарства та будівництва” (за згодою)

РАТОЧКА
Іван Юрійович

головний гідротехнік Мукачівської дільниці та
дільниці
гірських
річок
Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства
(за згодою)

ЧЕРНЕНКО
Сергій Іванович

начальник відділу державного нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
управління
Держпродспоживслужби
в
Свалявському районі (за згодою)

ШЕЛЕП
Наталія Андріївна

начальник
відділу
райдержадміністрації

Керівник апарату державної адміністрації

культури

і

туризму

В.І. Легеза

Додаток 2
до розпорядження
10. 03. 2017 № 75
Інформація
про хід реалізації заходів щодо приведення в належний санітарний стан населених пунктів та прилеглих до них територій
на території ____________________сільської ради
№
з/п

Назва
адміністративнотериторіальної одиниці

Ліквідовано
несанкціонованих
сміттєзва
лищ,
(од.)

Упорядковано
сміттєзвалищ,
(од.)

Вивезено
сміття,
(куб.
м.)

Розчищено
джерел,
русел,
потічків,
(км)

Упорядковано зон
відпочинку,
парків та
скверів,
(од.)

Упорядковано
кладовищ
(од.)

Очищено
придорожніх
смуг,
канав та
кюветів,
(км)

Висаджено
дерев,
(од.)

Обрізано
дерев,
(од.)

Вирубано
дерев,
(од.)

Очищено
прибережних
смуг,
(км)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Сільський (міський) голова

_______________________
(підпис)

