УКРАЇНА

КО СТЯНТИНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
ГО ЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ

Про організацію робіт щодо
підготовки населених пунктів
району до весняно-літнього
періоду 2018 року
З метою комплексної підготовки до весняно-літнього періоду 2018 року,
святкування Великодня та забезпечення належного санітарного стану на територіях
населених пунктів району після закінчення зимового періоду, керуючись статтями 20,
41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтями 9, 20 Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», Указом Президента України від
06 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля» та на виконання розпорядження
голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 28 лютого 2018 року № 276/5-18 «Про організацію робіт щодо
підготовки населених пунктів області до весняно-літнього періоду 2018 року»:
1. Провести двомісячник благоустрою населених пунктів району з 20 березня
по 20 травня 2018 року.
2. Визначити День довкілля 21 квітня 2018 року.
3.
Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою населених
пунктів та Дня довкілля в Костянтинівському районі у березні-травні 2018 року
(додаються).
4. Рекомендувати виконавчим органам сільських рад:
1) розробити та затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою
населених пунктів та Дня довкілля на відповідних територіях та надати їх відділу
житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації до
16 березня 2018 року;
2) звіт про проведення Дня довкілля надати відділу житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації до 25 квітня 2018 року за формою,
наданою у додатку 1; звіт про проведення робіт з благоустрою надавати щовівторка,
починаючи з 27 березня протягом двомісячника з благоустрою за формою, наданою у
додатку 2;
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3)
організувати участь у проведені робіт з благоустрою населених пунктів т
Дня довкілля підприємств, організацій та установ усіх форм власності, органів
самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що
розташовані на відповідній території.
5. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств району
провести заходи щодо приведення до належного санітарного стану території
відповідних сільських рад вздовж лісосмуг, залізничних колій та доріг комунальної і
державної власності.
6. Рекомендувати Костянтинівській ділянці філії «Автодор № 3» (Купенко)
привести автомобільні дороги місцевого значення та зони обслуговування доріг
державного значення по територіальності та придорожні лісосмуги до належного
санітарного стану.
7.
Відділу освіти райдержадміністрації (Костомарова), Костянтинівському
районному центру первинної медико-санітарної допомоги (Ліхтенштейн), відділу
культури, молоді, спорту і туризму райдержадміністрації (Казімір) організувати
роботу з приведення до задовільного стану територій, прилеглих відповідно до
навчальних, медичних та культурних закладів району.
8. На період проведення двомісячника з благоустрою населених пунктів з
20 березня по 20 травня поточного року призначити відповідальних та закріпити їх за
відповідними сільськими радами згідно з додатком 3.
9. Відповідальним особам щовівторка, починаючи з 27 березня до 24 травня
2018 року надавати інформацію до відділу житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації про хід проведення робіт з благоустрою.
10.
Відділу
житлово-комунального
райдержадміністрації (Сівова):

господарства

та

будівництва

1) висвітлювати в засобах масової інформації хід проведення заходів з
двомісячника благоустрою населених пунктів;
2) інформувати
10 червня 2018 року.

райдержадміністрацію про виконання розпорядження до

11. Координацію за виконанням розпорядження покласти на відділ житловокомунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Сівова), контроль на першого заступника голови райдержадміністрації Ісакова О.І.

Голова райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації
/Л %€/іг£НЛ- <&£-/% № 44?

ЗАХОДИ
щодо проведення робіт з благоустрою
населених пунктів та Дня довкілля
в Костянтинівському районі у березні-травні 2018 року
№
з/п
1
1

2

3

Зміст заходів
2
Організувати та забезпечити виконання
робіт з:
- прибирання сміття з вулиць, доріг і
тротуарів;
- ліквідації накопичень сміття та
безхазяйних звалищ у зонах озеленення
та місцях, вільних від забудови,
прибережних захисних смугах, у межах
населених пунктів, вздовж залізничних
колій;
- виконання
ремонту
малих
архітектурних
форм,
дитячих
спортивних майданчиків, пам’ятників;
- благоустрою пам’ятних місць та
цвинтарів;
- підготовки місць масового відпочинку
(скверів);
- відновлення та створення нових
зелених насаджень.
Провести
в
День
довкілля
загальнорайонний суботник з метою
об’єднання зусиль людей різного віку,
різних професій, політичних поглядів,
релігійних вірувань для покращення
стану навколишнього середовища.

Забезпечити залучення до участі у
заходах
волонтерів,
громадськості,
учнівської та студентської молоді 3
відзначенням
найбільш
активних
учасників двомісячника з благоустрою
населених пунктів.

Термін
виконання
3

березеньтравень

21 квітня

березень травень

Відповідальні
за виконання
4
Виконавчі комітети
сільських рад,
відділ житловокомунального
господарства та
будівництва
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги, Костянтинівська
ділянка філії
«Автодор № 3»
Виконавчі комітети
сільських рад, відділ
житлово-комунального
господарства та
будівництва
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги, відділ культури,
молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Виконавчі комітети
сільських рад, відділ освіти
райдержадміністрації,
Костянтинівський
районний центр первинної
медико-санітарної
допомоги

1
4

2
Висвітлювати
в
засобах
масової
інформації хід виконання заходів з
благоустрою населених пунктів.

Керівник апарату
райдержадміністрації

3
березень травень

4
Виконавчі комітети
сільських рад, відділ
житлово-комунального
господарства та
будівництва
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
сектор з питань
внутрішньої політики

Л.І. Таранік

Заходи щодо проведення робіт з благоустрою населених пунктів та Дня
довкілля в Костянтинівському районі підготовлені відділом житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації.

Начальник відділу
житлово-комунального
господарства та будівництва

С.А. Сівова

Додаток 1
до розпорядження
голови райдержадміністрації

ЗВІТ
про проведення Дня довкілля
п о ________________________________ Костянтинівського району
(сільська рада)

№
з/п
1
1
2
3

Найменування показників
2
Площа нових лісових насаджень
(ліси, полезахисні смуги,
водоохоронні зони)
Площа упорядкованих територій
парків, скверів, алей
Створено нових парків

Одиниця
виміру
3

Фактично
виконано
4

га
га
од./га
а»

4

Кількість посаджених дерев

од.

5

Кількість посаджених кущів

од.

6

Площа нових газонів, квітників

га

7

Кількість ліквідованих стихійних
сміттєзвалищ
Кількість упорядкованих
сміттєзвалищ

од.

8
9
10
11
12
13

Протяжність очищених від сміття
берегів
Кількість розчищених та
упорядкованих джерел
Кількість учасників заходів
Кількість заходів з екологопросвітницької діяльності
Витрачено коштів

Керівник апарату
райдержадміністрації

од.

км
од.
чол.
од.
тис. грн.

Додаток 2

до розпорядження
голови райдержадміністрації
& £#іг#ь>І А£>Я №
ЗВІТ
про проведення робіт з благоустрою населених пунктів
по_____________________________ Костянтинівського району
(сільська рада)

№
з/п
1
1

2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Найменування показників
2
Вартість виконаних обсягів робіт з
благоустрою, всього, в т. ч.
громадськими організаціями і
підприємствами
Виконано робіт по ремонту доріг
комунальної власності:
поточним ремонтом
капітальним ремонтом
Створено нових зелених насаджень,
в т. ч. парків, скверів
Розчищено існуючих парків та скверів
Розчищено від сміття вулиць, тротуарів
та прибудинкових територій
Висаджено зелених насаджень:
- дерев
чагарників
- кущів троянд
- засіяно газонів
Приведено до належного стану:
братських могил
- пам’ятників та могил
громадського значення
кладовищ (розчищено/вивезено)
Відновлено малих архітектурних форм,
дитячих та спортивних майданчиків
Відремонтовано та пофарбовано
елементів фасадів житлових будинків
Обсяги робіт з ліквідації безхазяйних
звалищ
Розчищено берегів, пляжів водних
об’єктів
Розчищено територій вздовж залізничних
колій
Кількість виступів у засобах масової
інформації про хід проведення заходів з
благоустрою

Керівник апарату
райдержадміністрації

Одиниця
виміру
3
тис. грн.

Чисельні показники
план
факт
4
5

тис.м2
тис.м2
га
од./га
га
тис. м2
од.
од.
од.
м2
од.
ОД.

од./м3
од.
од.
од./м3
км
км

Л.І.Таранік

Додаток З
до розпорядження
голови райдержадміністрації

ЗАКРІПЛЕННЯ
працівників відділів і управлінь райдержадміністрації
за сільськими радами для забезпечення належної підготовки
населених пунктів району до весняно-літнього періоду 2018 року
та виконання запланованих робіт з благоустрою територій
№
з/п
1
2
3
4
5
6

7
8

П.І.Б.

Посада

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Начальник фінансового
Дудкіна
Людмила Леонідівна управління
райдержадміністрації
Начальника відділу культури,
Казімір
Вікторія Вікторівна молоді, спорту і туризму
райдержадміністрації
Начальник відділу освіти
Костомарова
Наталія Анатоліївна райдержадміністрації
В.о. начальника відділу
Криленко
економічного розвитку та
Інна Сергіївна
торгівлі райдержадміністрації
Начальник відділу житловоСівова
Світлана Анатоліївна комунального господарства та
будівництва
райдержадміністрації
Начальник управління
Слаба
агропромислового розвитку
Євген Вікторович
райдержадміністрації
Начальник служби у справах
Тарасова
дітей райдержадміністрації
Олена Валеріївна
Балашова
Гапина Іванівна

Керівник апарату
райдержадміністрації

Найменування
сільської ради
Миколайпільська
сільська рада;
Софіївська сільська рада;
Віролюбівська
сільська рада
Білокузьминівська
сільська рада;
Марківська сільська рада
Кіндратівська сільська
рада
Новодмитрівська
сільська рада
Предтечинська
сільська рада;
Миколаївська
сільська рада
Іванопільська сільська
рада
Торська сільська рада

