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Пр о пр о в ed ення м iсячн uка
озапенення, пр uб шрання mш

блаzоу сmро ю i,,Щня dов кiпля

ВiдповiднО дО ЗаконУ УкраТнИ <ПрО благоусТрiй населечихl=пунЧuп,

Указу Президента' УкраiЪи вiд б серпнrI 1998 року Ns 855/98 _пПро до1
до"*iпп"о, з метою покращення стану довкiлля, озелен."*___бпi:J:' ::
насепених гryнктiв району, cTBopeHHrI нових лiсових насаджень, ":,т::::
водних джерел, збьреження природнь-заповiдних об'ектiв, упорядкування

смiттсзва-пищ, поширеннrI екологiчних знань, здiЙснення активних заходiв

державногО контроJIю у галузi охорони навколишшього природного

середовища, покращеншI естетиЕIного та санiтарного стану__Il"буо"нкових

територiй i об'ектiв масового перебування та вiдпочинку населеннlI:

1. Провести в районi з 10 березня до 10 квiтня 2020 року мiоячник

озеленення, прибирання, благоустрою,

2.Провести2lберезня2O2ОрокУзагалЬНорайоннУТолокУ.

з. створити районну робочу груIIу для органiзацiт проведення мiсяч"lIu

озел€,нення, приб"рч"о ,u^Опurф"фо, i Дня довкiлJIя та затвердити Ti склад

згiдно з_ додажом 1 .

4.'Зur".ро"ти заходи з проведення мiсячника озеленеFIIUI, прибирання та

благоустроо i Л" довкiлля (да,"i - заходи), що додаються,

5. ВiдповiдЕlльним виконавцям 3аходiв iнформувати 
""o,:l__ 11:"::

комунаJIьного господарства, rнфраструкцрЧ, енергетики та захисту довкlпля

райдерЖадмiнiстрацii прО "р"Ьд""У рЪОо,у з IФростаючим пiдсумком

щосереди до 1Z.OO .од. i пода"и кiЙцевий звiт до 16 квiтня 2020 року за

встановленими формами згiдно з додатком2 та аналiтичну записку,

6. Фiнансуваннrl запланованих заходiв проводити в межах коццорисних

призн аченъ м iсцевиlýJэджетiв,

7. к розпорядженнrI заJIишаю за собою,
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,Щодаток 1

до розпорядження
райдержадмiнiстрацii
вiд l:'oc/t.l r<л 3z,sl'r<-17

}ф .7г/ a/ 3_t/ м)_

склАд
районноiробочоiгрУпиДляорганiзацiiПроВеДенняМlсяЧника

озелеЕеНня та бrrч.оу.rрою i.Щня довКiлля у 2020 роцi

Замула Христина
Петрiвна
савка ольга
,,Щмитрiвна

Дацко Петро
Iванович

Тка_ltич Надiя
IBaHiBHa
Хаба олег
Володимирович

лиско Любов
Владиславiвна
Шевчук Любов
васйлiвна
Куrерёпа Роман
Стефанович
омелян олег
Ярославович
Стронцiцький Роман
Григорович
.Щовганик Оксана
Володимирiвна
Теслюк
Iгор IвановиЕI
поломаний
Iгор Степановиtl

- голова райдержадмiнiстрацii, голова районноТ робочоi

групи;
- завiдувач сектору житлово-комунаIIьного

госtIодарства, iнфраструкryри, енергетики та захисту

довкiлля рчtд.р*адмiнiфацii, секретар районноi

робочоТ групи.
Членu районноt робочо'i 2рупаi

- головний спецiалiст сектору житлово-коtvtуЕаJlъного

господарства, iнфраструктл)и, енергетики та захисту

довкiлля райдержЪдмЙ.,рчцiТ;
- начаJIьник вiддiлу фiнансово-господарського
забезпечення апарату райдержадмiнiстраuii;
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Керiвник апарату
Л.ВИСОЧАНСЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

райдержадмiнiстрацii
вiл {t; {<yr:*rz.z Ctla.CЭy'r"€z
N" 757а l *з r /,,lа

зАходи
з проведення мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою

i.Щня довкiлля

1. Провести заг€шьнорайонну одноденну акцiю до Дня довкiлля.
MicbKi, сiлъськi, селищнi ради
TepMiH: 21 березня 2020 року

2. Створити вiдповiднi територiа;rьнi робочi групи у населених ПУнктах

району, з€rл)пIивши до iх складу представникiв цромадських органiзацiй.
MicbKi, сiльськi, селищнi ради
TepMiH: до 13 березня 2020 року

З. Забезпечити iнформуваннrl насёлення через ЗМI щодо пiдготоВки Та

проведецня мiсячника озеленення, прибирання та благоустрою i ,ЩНя ДОВКiЛЛЯ.
Сектор житлово-комун€Lлъного
господарства, iнфраструктури,
енергетики та захисту довкiлля )

головний редактор районноТ газети
<<Життя i слово>>

TepMiH: протягом акцii

4. Провести упорядкування та благоустрiй русел i берегiв рiчок, каналiв,

джерел, водойм, i ,.". лiквiдацiю несанкцiоновЙих смiттезвч}лищ на берегах
.|.

рiчок та в прибережних смугах, а також вжити з€lходlв стосовно розчищення ВlД
. !,-:.

смlття Мналtв, придорожнlх кюветrв, гlдротехнlчних споруд.
Управлiння водного господарства
Кам'янка-Бузъкого району,
MicbKi, сiльськi, селищнi ради
TepMiH: протягом акцii

5. Створити HoBi зеленi насадження (лiси, парки, сквери, тощо) та
провести догJUIд за iснуючими, здiйснити висаджуваннrI " дерев 1 кущlв,

благоустрiй закрiплених територiй.
Кам' янка- Бузько го,ЩJГП J_ЩЛ

<<Галсiльлiс>>, Полоничнiвсъке,
Незнанiвське, Таданiвське лiсництва,
MicbKi, сiльськi, селищнi ради
TepMiH: протягом акцii

l

l

i



6. Забезпечити лiквiдацiю
населених пунктiв.

7. Забезпечити лiквiдацiю
земель лiсового фо"ду.

Кам'янка-Бузького ДЛГП ЛГП
<Галсiльлiс>>, Полоничнiвсъке,

Кам'янка-Бузъка районна фiлiя
Львiвського обласного центру
зайнятостi
TepMiH: протягом акцii

Л. ВИСОЧАНСЬКАКерiвник апараry
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