УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 4 » березня 2011 року

№ 148-р
смт Голованівськ

Про проведення в районі у 2011 році
Дня довкілля
На виконання Указу Президента України від 6 серпня 1998 року № 855 «Про День
довкілля», окремого доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища
України від 2 березня 2010 року № 108-од, з метою пропаганди охорони довкілля,
раціонального використання природних ресурсів, приведення у належний стан населених
пунктів, зелених зон, місць відпочинку, прибережних смуг річок і водоймищ, виховання у
населення бережливого ставлення до навколишнього природного середовища, налагодження
зв’язків місцевих органів з громадськістю, з метою пропаганди та зміцнення діяльності
громадських екологічних рухів:
1. Утворити організаційний комітет з проведення в районі Дня довкілля у складі згідно з
додатком.
2. Затвердити План заходів з підготовки та проведення в районі 16 квітня 2011 року Дня
довкілля (додається).
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальним органам
міністерств і відомств України, рекомендувати сільським, селищним головам забезпечити
проведення заходів, присвячених підготовці та проведенню 16 квітня 2011 року Дня
довкілля, що спрямовані на поліпшення стану довкілля, озеленення населених пунктів
району, збереження природно-заповідних територій та об’єктів.
4. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад до Дня довкілля
передбачити в місцевих бюджетах відповідне фінансування, залучаючи підприємства,
установи, організації, волонтерів, комунальні служби, заклади освіти, широкі верстви
населення до благоустрою та впорядкування санітарного стану району.
5. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації, головному спеціалісту державного
управління охорони навколишнього природного середовища в районі, районній санітарній
епідеміологічній станції посилити контроль за якісним та своєчасним проведенням робіт з
поліпшення санітарного стану населених пунктів.
6. Головному спеціалісту державного управління охорони навколишнього природного
середовища в районі забезпечити широке висвітлення у районній газеті «Вісник
Голованівщини» заходів, присвячених підготовці та проведенню у 2011 році Дня довкілля.
7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальним органам
міністерств і відомств України, виконавчим комітетам сільських, селищних рад інформувати
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відділ регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації про виконання Плану заходів з підготовки та проведення
в районі 16 квітня 2011 року Дня довкілля до 18 квітня 2011 року згідно з формою, що
додається.
8. Відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної державної адміністрації проаналізувати стан
проведення зазначених заходів та надати узагальнену інформацію обласній державній
адміністрації 18 квітня 2011 року.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 148-р
СКЛАД
організаційного комітету з проведення в області у 2011 році
Дня довкілля
Голова організаційного комітету:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Члени організаційного комітету:
ГОЛОВАНЬ
Микола Васильович

-

начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Михайло Анатолійович

-

начальник відділу освіти
державної адміністрації

ПІЩИК
Тетяна Володимирівна

-

начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

РИБАК
Ігор Федорович

-

начальник
районного
відділу
Держкомзему у Голованівському районі

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний
спеціаліст
державного
управління
охорони
навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

ТОРКОТЮК
Ірина Валеріївна

-

спеціаліст
І
категорії
відділу
регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства
районної
державної
адміністрації

ТОФАН
Сергій Олександрович

-

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ФЕДОРЕНКО
Віталій Іванович

-

директор ДП «Голованівське ЛГ»

Заступник голови
райдержадміністрації

районної

О.БУГАЄНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 148-р

ФОРМА
додатка до аналітичної інформації
щодо проведених заходів з підготовки та проведення Дня довкілля

Кількість
посаджених кущів

Площа нових
газонів, квітників

Кількість
ліквідованих стихійних
сміттєзвалищ

Кількість
упорядкованих
сміттєзвалищ

Протяжність очищених
від сміття берегів

Кількість
розчищених та
упорядкованих джерел

Кількість
учасників заходів

Витрачено
коштів

га
4

Створення
нових
парків

Кількість
посаджених дерев

Площа
упорядкованих
територій
парків,
скверів,
алей

Площа

1

Назва
Площа нових
територіального
лісових
органу,
насаджень (ліси,
урядового
полезахисні
органу
смуги,
державного
насадження
управління
у межах
підприємства,
водоохоронних
установи,
зон)
організації
га
2
3

Кількість

№
з/п

шт.
5

га
6

шт.
7

шт.
8

га
9

шт.
10

шт.
11

км
12

шт.
13

чол.
14

грн.
15

______________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » березня 2011 року № 148-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
підготовки та проведення в районі 16 квітня 2011 року
Дня довкілля
1. Довести до відома населення, підприємств, установ, організацій, закладів освіти,
комунальних служб, громадських організацій мету та хід проведення Дня довкілля в
районі, залучивши до цього всі форми засобів масової інформації. Забезпечити широке
висвітлення заходів, що проводяться в рамках Дня довкілля. Започаткувати у засобах
масової інформації тематичні рубрики та передачі, що популяризують шанобливе
ставлення та любов до природи.
Відділи освіти, регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації, управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, ДП «Голованівське ЛГ»,
головний спеціаліст державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській
області, виконавчі комітети сільських, селищних рад
До 12 квітня 2011 року
2. Визначити об’єкти та обсяги з благоустрою населених пунктів і прилеглих до них
територій, а також парків, скверів, алей, ліквідації упорядкування стихійних сміттєзвалищ,
водоймищ у населених пунктах, очищення водних джерел, створення нових лісових
насаджень (ліси, полезахисні смуги, насадження у межах водоохоронних зон), нових
газонів, квітників.
Відділи освіти, регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації, управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації, ДП «Голованівське ЛГ»,
головний спеціаліст державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській
області, виконавчі комітети сільських, селищних рад
До 12 квітня 2011 року
3. Забезпечити посадковим матеріалом підприємства, установи, організації та
населення, які будуть брати участь у проведенні Дня довкілля.
ДП «Голованівське ЛГ», виконавчі комітети сільських,
селищних рад
До 14 квітня 2011року
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4. Провести заходи з поліпшення благоустрою та озеленення населених пунктів району,
а саме:
створення нових лісових насаджень (ліси, полезахисні смуги, насадження у межах
водоохоронних зон);
упорядкування територій парків, скверів, алей;
створення нових парків;
висадка окремих дерев, кущів;
створення нових газонів, квітників;
упорядкування сміттєзвалищ;
очищення від сміття берегів річок, озер, ставків;
розчищення та упорядкування джерел;
здійснення активних заходів державного і громадського контролю в галузі охорони
навколишнього природного середовища (операції «Первоцвіт-2011», «Нерест-2011»,
«Тиша в угіддях», «Україна без сміття» тощо).
Територіальні органи міністерств та відомств, структурні
підрозділи районної державної адміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад, навчальні заклади
18 квітня 2011 року
5. На відзначення Дня довкілля у навчальних закладах району провести такі заходи:
роботи щодо оздоровлення та відновлення зелених насаджень на території навчальних
закладів;
провести у навчальних закладах області конференції, семінари, природоохоронні акції,
конкурси, засідання «круглих столів», фестивалі, виставки.
Відділи освіти, культури райдержадміністрації
Квітень 2011 року
6. З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм річок
України, раціонального використання водних ресурсів району, виховання дбайливого
ставлення населення до водних об’єктів, їх охорони і відтворення, взяти активну участь у
всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел», залучивши широкі верстви населення до
практичної природоохоронної конкурсної роботи.
Головний спеціаліст державного управління охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській
області, ДП «Голованівське ЛГ», відділи освіти, регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури
та житловокомунального господарства районної державної адміністрації
Квітень-серпень 2011року

______________________________

