від 26 квітня 2013 року

№ 117-р

Про проведення в районі щорічної
Всеукраїнської акції з благоустрою
«За чисте довкілля»
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної
всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», відповідного
розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної
ради від 22 квітня 2013 року № 211-р/133-гр та з метою забезпечення
утримання територій населених пунктів району у належному санітарному стані,
санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та
створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення:
1. Забезпечити проведення в районі в квітні-травні 2013 року щорічної
всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».
2. Утворити районний штаб з організації проведення і підведення
підсумків для благоустрою (далі – районний штаб).
3. Затвердити посадовий склад районного штабу (додається).
4. Сільським та селищним головам рекомендувати:
1) забезпечити здійснення комплексу заходів в населених пунктах щодо:
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів;
приведення до належного стану прибудинкових територій, парків,
скверів, вулично-дорожньої мережі, територій підприємств, організацій,
установ, закладів, житлової забудови, підвалів багатоповерхових будинків;
благоустрою меморіальних комплексів, пам’ятників, обелісків, братських
могил, інших місць, пов’язаних з історичними подіями воєнних років та могил
жертвам Голодомору;
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упорядкування територій кладовищ;
упорядкування та облаштування місць масового відпочинку і купання
людей;
відновлення малих архітектурних форм, обладнання дитячих,
спортивних, комунальних майданчиків;
поточного ремонту вулично-дорожньої мережі;
поліпшення зовнішнього освітлення;
упорядкування та створення нових зелених насаджень;
очищення від сміття берегів водойм у населених пунктах;
2) провести організаційну роботу серед керівників підприємств,
організацій, установ, закладів усіх форм власності, громадськості, студентської
та учнівської молоді, безробітних щодо проведення робіт з озеленення та
упорядкування територій населених пунктів.
5. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури, управлінню агропромислового розвитку, управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу освіти, молоді,
спорту райдержадміністрації, головному лікарю центральної районної лікарні
вжити заходи щодо утримання в належному санітарному та естетичному стані
територій підприємств, установ та організацій, що належать до відповідної
сфери управління. Про хід виконання заходів проінформувати сектор житловокомунального господарства райдержадміністрації до 29 квітня 2013 року.
6. Державному управлінню охорони навколишнього природного
середовища в Кіровоградській області, відділу державного санітарноепідеміологічного нагляду у Вільшанського та Голованівського районах
Новоархангельського управління головного управління Держсанепіднагляду у
Кіровоградській області, Голованівському РВ УМВС України в
Кіровоградській області встановити дієвий контроль за якісним і своєчасним
проведенням робіт з поліпшення санітарного стану населених пунктів в районі
та надати сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації
інформацію до 29 квітня 2013 року.
7. Сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити широке висвітлення
проведення всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» у засобах
масової інформації.
8. Сільським та селищним головам надавати сектору житловокомунального господарства райдержадміністрації інформації щовівторка
протягом квітня-травня про виконання заходів всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» згідно з затвердженої форми (додається).
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9. Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації
забезпечити узагальнення показників виконання заходів всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» та проінформувати департамент житловокомунального господарства обласної державної адміністрації про проведену
роботу до 08 травня 2013 року.
10. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голова
районної державної адміністрації від 12 квітня 2010 року № 219-р «Про
проведення в районі щорічної всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте
довкілля».
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
26 квітня 2013 № 117-р

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
штабу з організації проведення і підведення
підсумків дня благоустрою
Голова штабу
Перший заступник голови районної державної адміністрації
Заступник голови штабу
Завідувач сектору
державної адміністрації

житлово-комунального

господарства

районної

Секретар штабу
Головний спеціаліст сектору
районної державної адміністрації

житлово-комунального

господарства

Члени штабу:
Головний спеціаліст державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Кіровоградській області;
начальник управління агропромислового розвитку районної державної
адміністрації;
начальник філії «Голованівський райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор»;
головний державний інспектор західного інспекційного відділу
державного архітектурно-будівельного контролю в Кіровоградській області;
заступник
головного
санітарного
лікаря
Новоархангельського
міжрайонного управління у Голованівському та Вільшанському районах;
начальник Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області;
завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату районної державної адміністрації.
Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
26 квітня 2013 № 117-р
Форма
ЗВІТ
про результати проведення щорічної всеукраїнської акції
«За чисте довкілля»
________________рада
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Фактично
зроблено
6

План на
наступний
тиждень
7

×

×

×

№
п/п

Найменування заходів

Одиниця
виміру

Загальна
кількість

Заплановано

1
1.

2
Кількість населених
пунктів
у т.ч. міст
Кількість залученої до
участі в акції
підприємств,
організацій та установ
різних форм власності,
у т.ч.:
Громадських
організацій
Кількість залученої до
участі у акції
громадськості, у т.ч:
Учнівської та
студентської молоді.
Відзначено громадян –
найбільш активних
учасників
всеукраїнської акції
Кількість задіяної
підмітальноприбиральної техніки
Обсяг використаного
спецтехнікою палива
Обсяг використаної
води для поливу:
для вулиць і доріг
для зелених насаджень

3
одиниць

4

×

2.

3.

4.

5.

6.
7.

одиниць
одиниць

одиниць
осіб
осіб
осіб

одиниць
т
×
тис.куб.м
тис.куб.м

2
1
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

2
Прибрано:
прибудинкових
територій
парків
скверів
дитячих майданчиків
спортивних майданчиків
господарських
майданчиків
доріг комунальної
власності
Відремонтовано:
прибудинкових
територій
парків
скверів
дитячих майданчиків
спортивних майданчиків
господарських
майданчиків
доріг комунальної
власності
Ліквідовано
несанкціонованих
сміттєзвалищ, у т.ч.
Обсяг зібраних
побутових відходів на
несанкціонованих
сміттєзвалищах
Створено нових зелених
насаджень
Висаджено зелених
насаджень:
дерев
кущів
газонів
квітників
Упорядковано:
газонів
квітників
Упорядковано:
кладовищ
пам’ятників
братських могил
меморіальних
комплексів
місць почесних
поховань

3
×
тис.кв.м

4
×

5
×

6
×

7
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

од./тис.кв. м
од./тис.кв. м
одиниць
одиниць
одиниць
км/тис. кв.
м
×
тис. кв. м
од./тис.кв. м
од./тис.кв. м
одиниць
одиниць
одиниць
км/тис. кв.
м
одиниць
тис.куб.м

га
×
тис.шт
тис.шт
тис.кв.м
тис.кв.м
×
тис.кв.м
тис.кв.м
×
од/га
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

3
1
16.

17.
18.

19.

20.

21.

2
Відремонтовано:
кладовищ
пам’ятників
братських могил
меморіальних
комплексів
місць почесних
поховань
Площа очищених від
сміття берегів водоймів
Витрачено коштів на
благоустрій – усього, у
т.ч.:
бюджетних
позабюджетних
Кількість проведених
інспекціями з
благоустрою рейдів та
перевірок
Загальна сума штрафів,
що надійшла до
місцевих бюджетів
Кількість висвітлень у
ЗМІ про проведені
заходи

3
х
од/га
одиниць
одиниць
одиниць

4
х

одиниць
тис.кв.м
тис.грн
тис.грн
тис.грн
одиниць

тис.грн
одиниць

_________________________
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7
х

