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КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АЛ4IНIСТРАlЦЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Пр о провеd ення мiсячн uка
озапенення, прuбuрання mа
блаzоусmрою i rЩня dовкi,апя

Вiдповiдно до Закону УIgаiЪи кПро благоустрiй населених пунктiв>>,

Указу Президента УкраiЪи вiд б серпня 1998 року Jф 855/98 <Про Щень

довкiллл>, з метою пощращеннrI стану довкiлля, озеленення, благоустрою
населених пунктiв району, створення нових лiсових насаджень, очиЩеНня
водних джерел, збереження природно-заповiдних об'ектiв, упорядкУВання
смiттезвалищ, поширення екологiчних знань, здiйсненrrя активних захОДiв

державного контролю у галузi охорони навколишнього прироДнОГО

середовищq полiпшеннrl,естетичного та санiтарного стану прибУдИНКОВИХ

територiй i об'ектiв масового перебування та вiдпочинку насеЛеННЯ, На

виконання розпорядженнrI голови Львiвськоi обласноi державноI адмiнiстрацiI
вiд 05.03 .201rg J\b16210/5-19 <Про проведення мiсячника озеленення,

прибираннrI та благоустрою i Щня довкiллл>:

1. Провести в районi з 18 березня до 18 квiтня 2019 року мiсячник

озеленення, прибиранIuI, благоустрою.

2. Провести 1З квiтня 20|9 року загаJIънорайонну толоку.

з. Створити районнУ робочу групу дJш органiзацiТ проведення мiсячника

озеленення, прибираннrI та благоустрою i Дня.довкiлля та затвердити iT склад

згiдно з додатком t. 9

4. Затвердити з€lходи з проведеннrI iиiсячника озелененIш, прибирання та

благоустрою i .Щня довкiлля (далi - заходи), що дод€lються,

5. ВiдповiдzцIьним виконавцям заходiв iнформувати вiддful

iнфраструктури та житлово-комун€lJIъного господарства райдержадмiнiстрачiТ
про проведену роботу , "uро.iаючим 

пiдсумком щосереди до 17.00 год. i

оЪдu* кiнцевий звiт io 2l *"iro 2}1tg року за встановленими формами згiдно з

додаткам и 2,3 та аналiтичну записку.

6. Вiддiry iнфраструктури та житлово-комун€tльного господарства

райдерЖuдri"iЬrРацii- ,riдЪу*у"аr" результати виконаЕIUI заходiв i податlt

де',артаменту екълогii'та природних pbcypciB Львiвсъкоi обласноi державнот

адмiнiстрацii до 22 квiтня 2019 року.

Nn ý" Y/il/ -рff,ff



7. Фiнансування запланованих заходiв проводити в межах кошторисних
призначень мiсцевих, бюджетiв.

8.к ням розпорядженнrI покласти на першого
заступника

l олова

oi адмiнiстрацiТ А.Вашкiвського.

В.I.КириличW



ЗАТВЕРДЖВНО
Розпорядження голови
райдержадмiнiстрацiТ

зАходи
з проведення мiсячника озелененця, прибирання та благоустрою

i.Щня довкiлля

1. Провести загаJIънорайоНну одноДенIIу акцiю до Дня довкiлля.
Мiсъкi, сiльсъкi, селищнi ради
TepMiH: 13 квiтня 20119 року

2- СтвоРити вiдпОвiднi територiадънi робочi |рупи у населених пунктах
району, зЕtлучивши до ik скJIаду представникiв цромадських органiзацй.

Мiсъкi, сiльсъкi, оелищнi ради
TepMiH: до 18 березня 2019 року

3. Забезпечити iнформування населення через З"мI щодо пiдготовки та
проведення мiсячника озеленення, прибиранIIя та благоустрою i Щня довкiлля.

Вiддiл комунiкацiй з |ромадсъкiстю,
органiзацiйноi та iнформацiйноi
дiяльностi апараry
райдержадмiнi страцii,
головний редактор районноi гчвети
<Життя i слово>>

TepMiH: протягом акцiТ

4. ПРовести упорядкуваннrI та благоустрiй русел i берегiв рiчок, KaHaTiB,
ДЖеРеЛ, ВОдоЙм, у т.ч. лiквiдацiю несанкцiонованих смiттезв€rпищ на берегах
Рiчок та в прибережних смугах, а також вжити заходiв стосовно розчищелrня вiд
смiття каналiв, придорожнiх кюветiв, гiдротехнi".rних спсруд.

Управлiння водного господарствh
Кам'янка-Бузького району,
MicbKi, сiлъсъкi, селищнi ради
TepMiH: протягом акцii

5. Створити
провести догляд за

HoBi зеленi насадженнrI (лiси, парки,. сквери, тощо) та
iснуючими, здiйснити висаджування дерев i кущiв.

Кам'янка-Бузького ЩJГП ЛГП
<Галсiльлiс>>, Полоничнiвське,
Незнанiвське, Таданiвське лiсництва,
MicbKi, сiлъськi, селищнi ради
Терйiн: протягом акцii

благоустрiй закрiплених територiй.



6. Забезпечити приведення iснуючих смiттезв€IlIищ до належноГо СТаНУ

лiквiдацiю несанкцiонованих смiттезвirлищ на територiях населених гryНКТiВ.

MicbKi, сiльськi, селищнi ради
TepMiH: протягом акцii

7. Органiзувати упорядкування територiй лiсництв та лiквiдаЦiЮ ix
засмiченъ.

Кам'янка-Бузького .ЩJГП JГП
<Галсiльлiс>>, Полоничнiвське,
Незнанiвсъке, Таданiвське лiсництва,
TepMiH: протягом акцiТ

8. ОрганiзуватИ прибираНшI смуГ вiдвоry дорiг загаllьного користування.
Фiлiя <<Радехiвський райавтодор> Ш
<Львiвський облавтодор), ПП <<Рома>,

Компанiя <<Онур>

TepMiH: протягом акцii

9. Здiйснити очистку вiд заростаннrI та висаджумЕIIя дерев вздовж смуг

вiдводу автомобiльних дорiг мiсцевого та державного значення,
Фiлiя <Радехiвський райавтодор> ЩП
<Львiвський облавтодор), ПП <<Рома>,

Компанiя nO"ypn
TepMiH: протягом акцiТ

10. Забезпечити участь в акцiях осiб, зареестрованих у центрi зайнятостi,

Кам'янка-Бузька районна фiлiя
Лъвiвського обласного центру
зайнятостi
TepMiH: протягом акцii

;

Перший заступник голови

райдержадмiнiстрацiТ
Андрiй Вашкiвський



,.Щодаток 1

до розпорядження
райдержадмiнiстрацii

Вашкiвський Андрiй
станiславович
савка ольга
Щмитрiвна

хома олъга
Володимирiвна
славсъка Валентина
CeMeHiBHa

Койда Тарас
Богданович
ковтало Василъ
Володимирович
Шевчук Jftобов
василiвна
волошин олег
Iванович
омелян олег
Ярославович
Гавришко Jftобомир
Орестович

вil 44 |_9/z: ца, Liryf+
Хр а ЦТ Ёа7/! / /

склАд
районно[ робочоi групи для органiзацii проведецня мiсячцикаозеленення та благоустрою i Щня довкiлля у 2019 роцi

Стронцiцъкий Роман - головний iнженер Кам'янка-Бузъкого РЕМ (за ''
Григорович
.Щовганик Оксана
Володимирiвна
Теслюк
Iгор IвановиII
Ленъ Володимир
Богданович
Пiско Богдан
йосипович
поломаний
Iгор Степанович

згодою);

(за згодою).
Перший заступцик голови
райдержадмiнiстрацii

- перший засч/пник голови райдержадмiнiстрацiТ,
голова районноi робочоi групи;- нач€Lпъник вiддi.гry iнфраструкryри та житлово-комун€tлъного господарства райдержадмiнiстрацii,
секретар районноi робочоi групи.
Членu районноi робочоi rруоu,

- нач€Lпьник вiддiлу економiчного розвитку i туризму
р айд ержадмi Hi стр ацiil
- головний спецiалiст вiддiлу iнфраструктури та
житлово-комунutльного господарства
райдержадмiнiстрацii ;
- завiдувач сектору молодi i спорry
р айдержадмiнi страцii;
- нач€Lлъник вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii;

- завiдувач сектору кулътури райдержадмiнiстрацiТ;

- в,о. директора кнП <<Кам'янка-Бузька цеfIтр€Lлъна
районна лiкарнлt (за згодою);
- мiсъкий голова Кам'янка-Бузъкоi MicbKoT Ради (за
згодою);
- начальник фiлii <<Радехiвський райавтодор>> (за
згодою); 9

- директор Кам'янка-Бузъкоi районноi фiлiT Лъвiвсъкого
обласного центру зайнятостi (за ..одоrо);
- начальник управлiння водного господарства Кам'янка-
Бузъкого району (за згодою);
- нач€Lпъник вiддiлу .Щержгеокадастру у Кам'янка-
Бузъкому районi Львiвсъкоi областi (за згодою);
- голова товариства мисливцiв та рибалок <<Криженъ>
(за згодою);
- головний редактор районноi газети <<Життя i слово>>

-Jдr, Андрiй Ваrrrкiвський
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Результати проведення мiсячника
благоустрою станом на (( >)

.Щодаток 3

до розпорядження
райдерцадмiнiстрацii
вiд аб оз И/9tt, 6/ оу/Ц

озеленення, прибирання та
2019 року

Район, MicTo,
селище, село

Загшrьна
протяжнiсть

автомобiльних
дорiг,

км

l i Ошлщено

| Прибрано l "iд| смуг | заростаrrня

| "ц"оду l .rr.
дорlг l "iд"одузагаJIъного | лорiг

користувЕlн | загаьного
HlI 

| корисryван
iня

кiлькiсть
посаджених

дерев вздовж
смуг вiдводу

дорiг
загапьного

користування

Витрачено
коштiв

l{Jy, км. lo|, lam ZpH
2 J 6 7 15

Разом

Перший заступник голови /,/ О
райдержадмiнiстрацii z-ffi' Андрiй Вашкiвський
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