ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.06.2018 р. № 70
Про хід виконання рішення виконкому
міської ради «Про проведення в місті
двомісячника чистоти, благоустрою та
озеленення».
Керуючись підпунктом 7 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: Інформацію про хід виконання рішення виконкому міської ради «Про
проведення в місті двомісячника чистоти, благоустрою та озеленення» прийняти до відома
(додається).

Міський голова

В. Сидоренко

ЗВІТ
про проведення в місті ДВОМІСЯЧНИКА
чистоти, благоустрою та озеленення.
Згідно Рішення виконавчого комітету від 14.03.2018 року за № 35
з 2 квітня по 1 червня 2018 року в місті Заводське проводився двомісячник
чистоти, благоустрою та озеленення міста.
Проведено озеленення міста: висаджено близько 1000 шт. різних порід дерев,
200 кущів.
Ліквідовано 80 несанкціонованих сміттєзвалищ (у межах смуг вулиць та доріг
міста - 58, на прибудинкових територіях - 32).
Обсяг зібраного та вивезеного на міське сміттєзвалище сміття становить
1000 м3.
Обрізано близько 200 сухостійних, вражених омелою дерев (паркова зона
міського стадіону, паркова зона спиртового комбінату, ПрАТ «Склоприлад»,
міських кладовищах, вулицях міста).
Прибрані від сміття міські парки, узбіччя доріг, тротуари, місця поховань.
Виконані роботи по скошуванню трави на міських стадіонах, дитячих
майданчиках, парках, узбіччях доріг, тротуарів (більше 100 000 м2).
На всі міські цвинтарі завезено необхідну кількість піску та землі для
впорядкування могил похованих жителів міста.
Напередодні свята Дня Перемоги проведено очистку та побілку парканів,
бордюрів, дерев.
Проведено очистку та ремонт декоративної водойми.
Сформовано нові квітники, висаджено в них квіти на вулицях Полтавська,
Озерна та Матросова.
Побілено та пофарбовано всі автобусні зупинки міста.
Проведено очищення від сміття та мулу водовідвідні лотки по території міста.
Проведено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття на вулицях міста.
Здійснено щебеневу висипку вулиць міста.
Впорядкування міського сміттєзвалища проводиться по мірі накопичення
сміття та виникнення потреби.
Очищено від сміття близько 8 км берегів річки Сула.
Залучено до участі у заходах 950 осіб із них 338 учнів та студентів.

