від 30 травня 2013 року

№ 148-р
смт Голованівськ

Про благоустрій, озеленення та
приведення у належний санітарний
стан вулиць сіл і селищ та смуг відводу
доріг загального користування
протягом 2013-2018 років
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від
18 квітня 2013 року № 208-р «Про благоустрій, озеленення та приведення у
належний санітарний стан вулиць міст і сіл та смуг відводу доріг загального
користування протягом 2013-2018 років», з метою благоустрою, озеленення та
приведення у належний санітарний стан вулиць сіл і селищ та смуг відводу
автомобільних доріг загального користування:
1. Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
рекомендувати селищним, сільським головам провести організаційну роботу
серед суб’єктів господарювання, організацій усіх форм власності з виконання
робіт щодо:
вирубки порослі вздовж доріг загального користування, вулиць сіл і
селищ, приведення у належний санітарний стан насаджень (лісосмуг, алей);
благоустрою територій, прилеглих до об’єктів виробничого призначення,
торгівлі, послуг тощо у межах адміністративно-територіальних одиниць та
землекористувань.
2.
Рекомендувати
філії
«Голованівський
райавтодор»
ДП
«Кіровоградський облавтодор» забезпечити вирубку порослі та кущів у межах
смуг відчуження автомобільних доріг загального користування, у першу чергу
на дорогах державного значення та основних міжрайонних дорогах.
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3. Рекомендувати сектору житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, селищним, сільським головам, власникам земель та
об’єктів дорожнього сервісу:
провести висадку снігозахисних, протиерозійних та декоративних
насаджень уздовж автомобільних доріг загального користування та вулиць
населених пунктів;
забезпечувати термінове погодження в установленому порядку вирубок
дерев, кущів та порослі, що загрожують безпеці дорожнього руху, згідно з
приписами управління ВДАІ управління МВС України в області, відповідно до
діючих нормативів;
утримувати в належному санітарному стані території, прилеглі до
об’єктів дорожнього сервісу, і смуги відводу доріг довжиною 250-300 м по
обидва боки від цих об’єктів.
4. Селищним, сільським головам разом з районним центром зайнятості
здійснити організаційні заходи щодо забезпечення участі безробітних в
оплачуваних громадських роботах по благоустрою автомобільних доріг, вулиць
сіл і селищ та впорядкування лісосмуг вздовж доріг загального користування.
5. Сектору житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
рекомендувати селищним, сільським головам, філії «Голованівський
райавтодор» ДП «Кіровоградський облавтодор», ДП «Голованівське лісове
господарство» про стан виконання даного розпорядження інформувати
управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
6. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації інформувати Службу автомобільних
доріг у Кіровоградській області щокварталу до 05 числа місяця, наступного за
звітним періодом.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Данилюка Г.С.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.ДАНИЛЮК

