
)rKPAiHA
КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АД4IНIСТРАrЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про провеdення мiсячнuка

ж. ;rg/p; p{//F-

озеленення, прабuрання mа
блаzоусmрою i [ня dовкiлuuя

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про благоустрiй населених пункl,il-->,,

Указу Президента Украiни вiд б серпЕя 1998 року }lb 855/98 uПро f\eHb
довкiллл>, з метою полiпшення стану довкiлля, озеленення, прибирання,

очищення водних джерел, збереження природно-заповiдних об'ектi9,
упорядкування смiттезвалищ, поширення екологiчних знань, здiйснеtlгi;т
активних заходiв державного контролю у гагrузi охорони навколишньогс}
природного середовища, полiпшення естетичного та санiтарного стану
прибудинкових територiй i об'ектiв масового перебування та ,вiдпочинку

населення:

1. Провести в районi з 13 березня до 13 квiтня 20|7 року мiся,tlliiк
озеленення, прибирання, благоустрою.

2. Вiдзначити в районi 01 квiтня 2017 року - .Щенъ довкiлля.
3. Створити органiзацiйний KoMiTeT для органiзацii проведення мiсячниiа

озелененнrI та благоустрою i Дня,довкiлля та затвердити його склад згiдно з

додатком 1.

4. Затвердити заходи з проведення мiсячника озеленення та благоустроiо i

,Щня довкiлля згiдно з додатком 2. ?

5. MicbKoMy, селищним та сiльським головам мiсцевих рад, керiвникам
органiзацiй, установ та пiдприемств Bcix форп,r власностi району забезпечити:

5.1. Створення до l3 березня 20|7 року вiдповiдних територiальних

робочих груп у населених tIунктах, на пiдприемствах, органiзацiях та

установах, заIцлIивши до них представникiв громадських органiзацiй ;

5.2. УпорядкуванIIя та приведення до належного естетичного i санiтарногО
станУ прибудИнковиХ територiй, паркiв, cKBepiB, дитячих та спортивilрiх
майданчикiв, кладовищ;

5.3. Проведення акцiй <Пос4ди дерево i збережи його>>, <Украiна без

смiттл>, операцiй кПервоцвiт-2017>, <<Нерест-20117>>, <<Тиша в угiддях) тощо;

5.4. За-пl^rеннrl до )^ru.ri у зазначених заходах по благоустрою волонтеlэiв,

громадсЬкiсть, насамперед 1^lHiBcbкy та студентську молодь;
5.5. ,,Щоведення до виконавцiв конкретних завданъ за видами i обсяга,r,iи

робiт на територiях пiдприемств, органiзацiй та установ i встановлення



контролю за ix виконанням мiсцевими радами,
6. ,Щиректору Кам'янка-БЙ;;;;; ХffiП ШП <Галсiльлiс> (В_J_*"i?]

пiдготувати та запропонувати посадковий матерiал та погодити площ1 пlд

0зеленення та заrriсненrrя . l
7. вiдповiдальним виконавцям, зrlходiв iнформувати районний оргкомi,гс,г

та вiддiл iнфраструктури та житлово-комунапьного ,"Tyi,ry:'
райдерЖадмiнiстРТцii 

-ЙодО виконанIш заходiв з нар_остаючим tllдсумкоlчl

щосереди до iiЪЪ i податr Й"цЪ""а ,:i1 jо _13_,_11':Т: 
2017 РОКУ За

встановЛеними формами згiдно з додатками.З,4 та аналiтLIчну записку,

8. Редактору районноi ,*.r"',,ж"rr" i слово>> (LПоломаний) забезпечи,ти

широке u"."iin""o пiдготовки та проведення мiсячника озеленення та

благоустрою i ,Щня довкiлля
9. Фiнансування запланованих захtlдiв проводити в межах кошторисЕlих

призначень шriсцевих бюджетiв,
10.КонтрользаВиконаннямроЗпоряД}кенняПокJIасТиНаПершоГо

застугlника голови районноi державноi адмiнiстрацii д,вашкiвського "

В.Ifoирилич
Голо

W



,Щодаток 1

до розпорядження
райдержадмiнiстрацii
Bia rn 7, ,,, *,о

, i:] lts

склАд
органiзацiйного KoMiTery для органiзацil проведення мiсячника

озелененIIя та благоустрою i f(ня довкiлля у 2017 роцi

Вашкiвсъкий Андрiй - першии заступник голови раидержадмlнlстрац11,
станiславович
савка ольга
Щмитрiвна

хома ольга
Володимирiвна
Кручкевич Галина
Ярославiвна
Гавришко JIюбомир
Орестович
Сидорович Василь
Юрiйович

,,Щовганик Оксана
Володимирiвна
Теслюк
Iгор IBaHoBиtI

Лень Володимир
Богданович
Пiско Богдан
йосипов"ч
ковтало Василь
Володимирович
Кова-пьчук

Олександр Андрiйович
Водонiс JIюбов
василiвна
поломаний
Iгор Степанович

Засryпник голови
райдержадмiнiстрацii

голова оргкомiтеry;
- началъник вiддiлу iнфраструктури та

- нач€uIъник управлiння водного
Кам'янка-Бузького району (за згодою);

- нач€ulьник вiддirry,Щержгеокада.стру

ЖИТJIL'ri.,

комун€LIIьного господарства райдержадмiнiстрацiТ,
секретар оргкомiтеry.
Члена орzкомimепrу:

- начальник вiддi"гry економiчного розвитку i туризviу

райдержадмiнi страцii;

- головний спецiагliст вiддiлу iнфраструктури Tti

житлово-комун€LIIьного господарства;

- начаJIьник фiлii <<Радехiвський райавтодор> (за

- директор районного Щентру зайнятостi (за згодою);

ГОСПОЩаРС i'Ltl;

у Keiv|'яii ,, ., ,

il,l.р
л

Бузькому районi Львiвськоi областi (за згодою);

- голова товариства мисливцiв та рибалок <Крижень>

(за згодою);

- начuulьник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацlt;

- головниЙ лiкаР Кам'янка-Бузькоi lteHTpa-ltbHoT

районноТ лiкарнi (за згодою);

- завiдувач сектору культури райдержадмiнiстрацiТ;

- головний редактор районноi газети <<Життя i слово>,

(за згодою).

Михайло Мазяр



.Щодаток 2
до розпорядження
райдержадмiнiстрацiТ
вiд D V- ОЗ 7о-/7xn //9З?Э

зАход,I
з провеДеннЯ мiсячнпка з о3еленення та благоустрою i Щня довкiлля

ГоловаМ виконкоМiв MicbKoi, селищних та сiлъських рад, керiвникам
органiзацiй, установ та пiдприемств Bcix форм власностi в райках проведення
мiсячника з озеленення та благоустрою забезпечити:

1..Проведення на територiях мiсцевих РаД з 13 березня до 1З квiтня 20\7
рокУ мlсячник озеленення i благоустрою та.Щень довкiлля 01 квiтня 2017 року;

2.. Прибпрання смуг вiдведення дорiг заг€rльного користування державногста мiсцевого значення району, iliквiдацiю
кJIадовищ, облаштранЕя мiсць збору смiття;

стихiйних зваJIищ, прибирання

3. ВпорядкуванIUI та прибирання дорожнъо-вуличноi
прибудинкових територiй, мiсць масового вiдпочинку населення;

1
1 ВпорядкуванIuI та Mepe;lti

4. ПроведеннЯ упорядкУваннЯ та благоустрiй русел та* берегiв рiчок,
каналiв, джерел, водойм, в т.ч. лiквiдацiю несанкцiонованих сйiтrезваJIищ Fи
берегах рiчок та прибережнш< смугах, а також вжити заходiв стосовно
розчистки вiд смiття kaHarriB, придорожrriх кюветiв i гiдротехнiчних спOруд;

5. Органiзацiю упорядкування територiй лiсництв та лiквiдьцiю Тх
засмiчень;

6. УчастЬ в акцiях осiб, зареестрованих у центрах зайrштостi;
7. ОчисткУ вiД заростаннЯ та посадкУ дереВ вздовЖ смуГ вiдвод},

автомобiльних дорiг загапьного корис,гуваннrI;
8. Створення нових зелених насаджень (лiсiв, паркiв i cKBepiB тощо) та

проведенЕrI догJUIду за iснуючими, здiйснення висаджування дерев та KyutiB,
благоустрiй закрiпленlD( територiй;

9. ПриведеннЯ iснуючиХ смiттезвалиЩ до н€lлежного стаЕу та лiквiдацiю
несанкцiонованиХ смiттезвалиЩ на територiях населених пун KTiB;

10. ЩОВеДеННя До виконавцiв кOнкретних завдань за видами i обсягадли
РОбiТ На ТеРиторiях пiдприемств, органiзацiй та установ i встановлення
контролю за ik виконанням мiсцевI{ми радами;

1 1. ПРОВедення акцiй <Посади дерево i збережи його>>, <УкраiЪа без
смiття>>, операцiй <Первоцвiт-2017>, <Нерест-2017>>, <<Тишrа в угiдlцю) тощ0;

12. Прибирання населенням i релiгiйними громадами кJIадовищ;
l 3. Органiзацiю прибирання безгосподарних присадибi
14. Прибирання охоронних зон повiтряних лiнiй електропередач

трансформаторних пiдстанцiй та г€ворозподiлъних пунктiв.

Зас,ryпник голови лl| /xt /

WV'v{

райдержадмiнiстрацii Михайло Мазяр
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Результати проведення мiся,лника
благоустрою i Щня довкiлля станом на

,Щодаток 4

до розпорядження
райдержадмiнiстрацiТ
вtл i?. о3 /,2/7
N" -П-,-TvZ?

оrarr""a""", прибирання та
2017 року

вiд | Кiлькiст,ь
заростання | посаджених

смуг | лерев вздовж
вiдводу i .rг вiдволу

загаJIьного | загального
користуван | користування

Прибрано
смц

вцроду
дорiг

зrг{tльного
користуван

шI

Загшrьна
протяжнiсть

автомобiльних
дорiг,

км

Район, MicTo,
селище, село

"ф

Витрачено
коштiв


