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УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА                                                                                   АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  
  від  04 березня   2015 року                                                               № 46 

Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної 
очистки території населених пунктів району


Згідно статей  6, 13, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на   виконання   розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р "Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та благоустрою територій населених пунктів",     розпорядження голови обласної державної адміністрації від  02 березня 2015 року № 130  "Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів області" з метою поліпшення санітарного та естетичного стану територій населених пунктів району напередодні Великодня та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні:
1. Провести з 10 березня по 10 травня 2015 року організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району.
2. Утворити  районну робочу   групу  з   організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району (далі - Робоча група) у складі згідно з додатком.
3.  Затвердити план   заходів  організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району, що додається.   
4. Рекомендувати виконкомам селищної та сільських рад, керівникам установ та організацій району:
4.1. Створити відповідні робочі групи з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району та затвердити заходи, в яких вказати конкретні обсяги і терміни виконання запланованих робіт, провести організаційну роботу щодо залучення широких верств населення до їх виконання. 
4.2. В  ході весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району провести "День довкілля" – 4  та 25 квітня 2015 року, які  присвятити впорядкуванню наявних та створенню нових зелених насаджень в межах населених пунктів, а також придорожніх захисних смуг, об'єктів ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва. 
4.3. Протягом березня - квітня поточного року виконати роботи по приведенню до належного стану захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, санітарної очистки населених пунктів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, ремонту доріг і тротуарів, облаштування та очистки криниць, джерел, висаджування дерев, квітів, посівів багаторічних трав, розбивки клумб, впорядкування братських могил, кладовищ, пам'яток історії, культури, збереження наявних та створення нових лісонасаджень, парків, скверів, тощо.
4.4. Інформувати про проведену роботу сектор контролю апарату райдержадміністрації щоп'ятниці та до 12 травня 2015 року подати  Робочій групі узагальнену інформацію про проведену роботу під час заходів весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району на підвідомчій території за формою згідно з додатком.
5. Робочій групі до 20 травня 2015 року підвести   підсумки, відзначити кращі колективи району  та їх безпосередніх учасників.
6. Опублікувати дане розпорядження в районній газеті «Наше Придністров’я» та постійно висвітлювати хід проведення заходів акції з благоустрою. 
7. Визнати таким, що втратило чинність,  розпорядження голови райдержадміністрації від 11 червня 2014 року № 127 «Про підсумки проведення  двомісячника по благоустрою населених пунктів та поліпшення санітарного стану території району».
8. Контроль  за    виконанням    цього    розпорядження    залишаю за собою.


Голова  районної
державної  адміністрації                                                                  Сергій Ладан




Пастух О.Б.                                                ______________	   ______________       
	                                                                            (підпис)	                                (дата)

Базишен В.Д.                                             ______________	   ______________       
	                                                               (підпис)	                                (дата)
Сектор  кадрового та 
правового забезпечення 			           
апарату райдержадміністрації  Слющенкова В.П.  __________          ___________    
                                                                                                          (підпис)	                   (дата)
Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації     Мельник Л.Є.              _____________	         ____________    
                                                                                        (підпис)	                     (дата)
Сектор контролю апарату
 райдержадміністрації     Качалка Н.І.                   ____________	         ____________    
                                                                                                         (підпис)	                     (дата)







         Додаток
до розпорядження голови райдержадміністрації
від  04 березня  2015 року № 46  

Склад
районної робочої групи з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району

Гончар
Іван Петрович
-


начальник управління економіки райдержадміністрації, співголова  Робочої групи 

Нікітчук
Андрій  Миколайович

-


заступник голови районної ради, співголова 
Робочої групи (за згодою)
Базишен
Василь Дмитрович

-


 начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, секретар Робочої групи
Багрій 
Петро Васильович 

-

начальник    відділу   освіти     райдержадміністрації
Андрущак
Костянтин Леонідович
-

директор ДП «Мурованокуриловецький водоканал»
(за згодою)

Веклюк
Валентина Миколаївна

-


начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації
Власова
Галина Михайлівна

-


начальник фінансового управління райдержадміністрації
Гордієнко
Ольга Василівна

-
в.о. головного лікаря Мурованокуриловецької лікарні планового лікування (за згодою)

Григулець 
Василь Павлович

-


начальник філії "Мурованокуриловецький райавтодор"   (за згодою)
Добровольська
Валентина
Володимирівна

-
редактор комунальної установи "Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення"     (за згодою)
Жучковський
Валерій Павлович
-
начальник Мурованокуриловецького РВ УМВС України у Вінницькій області, підполковник міліції (за згодою)
Кубляк
Світлана Анатолівна
-

 редактор Мурованокуриловецької редакції районної газети  „Наше Придністров’я” (за згодою)
Кушнір
Сергій Михайлович

-


головний ветеринарний інспектор управління  ветеринарної медицини у Мурованокуриловецькому районі (за згодою)

Мельник 
Володимир Іванович

-


директор Мурованокуриловецького районного центру    зайнятості (за згодою)
Озерянська 
Світлана Іванівна

-


начальник управління агропромислового розвитку  райдержадміністрації
Німець 
Віталій Васильович
-

начальник Мурованокуриловецького районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області  (за згодою)
Ніжинська 
Ганна Яківна

-


голова правління Мурованокуриловецької спілки споживчих товарів (за згодою)
Олійник 
Микола Іванович
-

директор ТОВ "Мурованокуриловецький райсількомунгосп" (за згодою)

Покалюк
Тетяна Миколаївна
-

керуюча справами   виконавчого апарату районної ради  (за згодою)

Позур 
Юрій Анатолійович

-


 начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації
Сидоренко
Лариса Генріхівна
-

головний лікар комунальної установи                      «Мурованокуриловецький центр первинної медико-санітарної допомоги  (за згодою)

Супотніцька 
Лариса Костянтинівна
-

головний спеціаліст відділу санітарного нагляду Барського міжрайонного управління головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій  області (за згодою)

Сауляк
Валентина  Михайлівна
 
-


головний спеціаліст відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Цибульська 
Галина Миколаївна

-

Мурованокуриловецький       селищний       голова 
 (за згодою)



Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                               Олександр Пастух                                      
                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                  Розпорядження голови
                                                                               райдержадміністрації                                                           
                                                      від  04  березня 2015 року № 46   

З А Х О Д И 
з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки 
території населених пунктів району

1. Забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан території населених пунктів району, прибудинкових територій, а також здійснювати заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан кладовищ.
Виконкоми селищної та сільських рад 
Березень – квітень 2015 року

2. Рекомендувати керівникам установ, підприємств, усіх форм власності, привести території прилеглі до адміністративних будівель в належний естетичний та санітарний стан.
Виконкоми селищної та сільських рад
Березень – квітень 2015 року

3. Залучити у межах наданих повноважень до участі у зазначених заходах працівників підприємств, установ усіх форм власності, представників громадських організацій, волонтерів, учнівську, студентську молодь та небайдужу громадськість.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій району, виконкоми селищної та сільських рад 
Березень – квітень 2015 року

4. Забезпечити здійснення заходів щодо приведення у належний санітарний стан прилеглих територій, підпорядкованих бюджетним установам.
Керівники підприємств, установ та організацій району, виконкоми селищної та сільських рад
 Березень – квітень 2015 року

5. Посилити роботу педагогічних колективів району щодо формування екологічної культури учнів і студентів в процесі навчальної та позаурочної діяльності. Провести у освітніх та культурних закладах виховні заходи з природоохоронної тематики, залучивши до їх проведення членів громадських організацій та громадських активістів з природоохоронної справи.
Відділи  райдержадміністрації: освіти, культури та туризму  
Березень - квітень 2015 року

6. Забезпечити проведення заходів з відновлення лісових насаджень та їх збереження, запровадити систематичне прибирання зон лісових масивів.

ДП «Могилів-Подільський лісгосп»Муро-ванокуриловецьке лісництво, ДПМогилів-Подільський лісгосп» Котюжанівське лісництво, ДП ВОКСП Вінницьке обласне комунальне сільськогосподарське підпри-ємство Мурованокуриловецький райагро-ліс», виконкоми селищної та сільськихрад
Березень - квітень 2015 року

7. Забезпечити організацію виконання заходів з приведення до належного санітарного стану смуг автомобільних доріг загального користування та придорожніх смуг в межах та за межами населених пунктів району.
Філія "Мурованокуриловецький рай авто-дор", виконкоми селищної та сільських рад
Березень - квітень 2015 року

8. Прийняти участь в  обстеженні санітарного стану території населених пунктів району, у тому числі зон санітарної охорони джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, організованих 24 сміттєзвалищ, 84 кладовищ; у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства інформувати органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.
Робоча група, виконкоми селищної та сільських рад
квітень - травень 2015 року

9. Сприяти запровадженню рубрик та тематичних сюжетів у засобах масової інформації про проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів району. 
За участю працівників культуро-освітніх закладів провести роботу щодо популяризації проведення заходів з благоустрою населених пунктів шляхом проведення виставок, круглих столів та інших масових заходів.

Відділи райдержадміністрації: освіти, культури та туризму, Мурованокурило-вецька редакція районної газети  „Наше Придністров’я”, комунальна установа "Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення"  
Березень - травень 2015 року

_________________________________
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до розпорядження голови райдержадміністрації з організації весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Підтримка порядку у сфері благоустрою в районі.

2. Мета і шляхи її досягнення.
Покращення санітарного стану, благоустрою та впорядкування населених пунктів району, інших земель загального користування територіальних громад.

3.Правові аспекти.
Згідно статей  6, 13, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на   виконання   розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р "Деякі питання проведення щорічної акції "За чисте довкілля" та благоустрою територій населених пунктів",     розпорядження голови обласної державної адміністрації від  02 березня 2015 року № 130  "Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки територій населених пунктів області", з метою покращення санітарного стану, благоустрою та впорядкування населених пунктів району, інших земель загального користування територіальних громад.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.
Заходи з проведення двомісячника по благоустрою в населених пунктах району  будуть проводитись за кошти територіальних громад.

5. Позиція заінтересованих органів.
Прийняття цього розпорядження дасть можливість збільшити контроль у сфері благоустрою в районі.

6. Регіональний аспект.
Прийняття цього розпорядження дасть можливість збільшити контроль у сфері благоустрою, покращить санітарний стан населених пунктів та знизить рівень забрудненості побутовими відходами в районі.

7. Громадське обговорення.
Проект даного розпорядження не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів.
Прийняття цього розпорядження дасть можливість збільшити контроль у сфері благоустрою, покращить санітарний стан населених пунктів та знизить рівень забрудненості побутовими відходами в районі.
Начальник відділу житлово-комунального 
господарства  райдержадміністрації                                        Василь Базишен 
           Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації 
від  04  березня 2015 року № 46

І. Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району






№
з/п
Назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації
Площа нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, водоохоронні зони)
Площа упорядкованих територій парків, скверів, алей
Створення нових парків
Площа нових газонів, квітників
Кількість посаджених дерев
Кількість посаджених кущів
Упорядковано
Прибрано
Вивезено сміття
Здійснено поточний ремонт доріг
Вапнування стовбурів дерев
Вапнування бордюрів




кількість
площа



газонів та квітників
парків та скверів
меморіалів та памятників
кладовищ
братських могил
контейнерних майданчиків для сміття
дворових територій
доріг





 
га
га
шт.
га
га
шт.
шт.
га
од/га
од
од
од
од
тис. м2
тис.м2
м3
тисм2
од
м/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21















продовження додатка

Відремонтовано та приведено в належний стан
Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ
Кількість упорядкованих сміттєзвалищ
Протяжність очищених від сміття берегів
Кількість розчищених та упорядкованих джерел
Кількість учасників заходів
Витрачено коштів
спортивних майданчиків
малих архітектурних форм
лавок для відпочинку
під’їздів
вхідних дверей
цоколів будинків
контейнерів для сміття
помито вікон в під’їздах
очищено від сміття підвалів




Всього, в тому числі
Учнівська молодь
Студентська молодь
Державні службовці
Інша громадськість

од
од
од
од
од
од
од
м2
од
шт.
шт.
км
шт.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
грн.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи з питань благоустрою в розрізі населених пунктів





Назва адміністративної одиниці




Кількість просвітницьких заходів




Витрачено коштів






Пресконференції

Конференції

Круглі столи

Конкурси, фестивалі

Радіопередачі

Телепередачі

Статті в пресі

Ековистави

Листівки, плакати

Вебсайти

Інші заходи


_____________________________________________



