ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 09.04.2019 р. № 34
Про проведення в місті двомісячника
чистоти, благоустрою та озеленення.
Керуючись підпунктом 7 пункту а) статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та беручи до уваги розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року №777р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та з метою забезпечення
утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів
загального користування та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення.
Вирішили: 1. Провести двомісячник чистоти, благоустрою та озеленення міста з 10.04.2019
року по 10.06.2019 року.
2. Створити міську комісію по проведенню двомісячника чистоти, благоустрою та
озеленення міста в складі:
Голови комісії – Добрулі С.В. – заступника міського голови;
членів комісії: Івахна С.Ю.- депутата міської ради, голови постійної депутатської комісії з
питань будівництва, транспорту, зв’язку, земельних відносин, екології та охорони навколишнього
середовища (за згодою);
Мусієнка В.О. – провідного спеціаліста з питань інфраструктури та спорту;
Мельника В.Т. – директора КП «Комунсервіс»;
Корнієнка О.С. – начальника відділу благоустрою при міській раді.
3. Затвердити план заходів по проведенню двомісячника чистоти, благоустрою та
озеленення міста (додається).
4. Керівникам підприємств, установ, організацій та підприємцям вжити невідкладних
заходів по приведенню в належний санітарний стан підвідомчих об’єктів, прилеглих до них
територій, залучивши також до цієї роботи учнів шкіл, ПТУ-32, коледжу, а також рекомендувати
депутатам ради залучити мешканців міста.
5. Координацію робіт по виконанню даного рішення покласти на провідного спеціаліста з
питань інфраструктури та спорту Мусієнка В.О.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Добрулю С.В.

Міський голова

В. Сидоренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Заводської міської ради
від 09.04.2019 року № 34

ПЛАН
запровадження заходів по проведенню двомісячника
чистоти, благоустрою та озеленення в м. Заводське на 2019 рік.
1. Довести до широкого загалу міста інформацію про проведення з 10.04.2019 року по
10.06.2019 року двомісячника чистоти, благоустрою та озеленення в місті ( ЗМІ, оголошення на
стендах та інше) (до 15.04.2019 року). Відповідальний: Мусієнко В.О.
2. Мешканцям міста навести належний санітарний стан біля особистого подвір’я, здійснити
ремонт парканів, знищити бур’яни, впорядкувати могили на міських цвинтарях, при цьому
заборонити спалювання бур’янів та вивезення сміття в невизначені місця ( до 01.05.2019 року).
3. Провести озеленення міста ( посадка кущів та дерев) ( до 01.05.2019 року).
Відповідальні: Корнієнко О.С., керівники підприємств, мешканці міста.
4. Ліквідувати стихійні звалища на території міста (до 01.05.2019 року ). Відповідальні:
Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
5. Привести в належний санітарний стан міські цвинтарі. Завезти необхідну кількість піску та
грунту (до 01.05.2019 року). Відповідальний: Мельник В.Т.
6. Привести в належний санітарний стан місця поховання загиблих воїнів, жертв голодомору,
пам’ятників ( до 01.05.2019). Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
7. Прибрати прилеглі території житлових будинків, вулиць міста (до 01.05.2019 року).
Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С., мешканці міста.
8. Провести санітарну вирубку кущів, обрізку дерев, знесення сухих та хворих дерев ( згідно
акта – дозволу) (до 01.05.2019 року). Відповідальні: Мусієнко В.О., Мельник В.Т, Корнієнко О.С.
9. Провести очистку та побілку парканів, бордюрів (до 01.05.2019 року). Відповідальні:
керівники підприємств, учбових закладів, приватні підприємці, Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
10. Провести очистку декоративної водойми та прилеглої території (до 01.05.2019 року).
Відповідальні: Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
11. Висадити квіти на квітниках по території міста (до 15.05.2019 року). Відповідальні:
Корнієнко О.С., керівники підприємств, учбових закладів, приватні підприємці.
12. Привести в належний стан міські стадіони, здійснити побілку та фарбування парканів,
ремонт лавок (до 15.05.2019 року). Відповідальні: Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
13. Побілка та фарбування автобусних зупинок (9 одиниць) (до 01.05.2019 року).
Відповідальний: Корнієнко О.С.
14. Встановити по місту лавки та урни для сміття (до 15.05.2019 року). Відповідальний:
Корнієнко О.С.
15. Впорядкувати водойму по вул. Озерній, облаштувати місця відпочинку на території біля
водойми (встановлення лавочок, смітничок) (до 15.05.2019 року). Відповідальний: Корнієнко О.С.
16. Обстежити вулиці міста для проведення ямкового ремонту доріг з твердим покриттям та
доріг без твердого покриття ( до 01.05.2019 року). Відповідальний: Мусієнко В.О.
17. Ремонт люків та колодязів водовідведення та водопостачання на тротуарах, вулицях міста
(до 01.05.2019 року). Відповідальний: Мельник В.Т.
18. Перевірка та ремонт пожежних гідрантів (при необхідності встановлення нових).
Відповідальний: Мельник В.Т.
19. Нанести дорожню розмітку (до 01.06.2019 року). Відповідальний: Мусієнко В.О.
20. Встановити та відремонтувати дорожні знаки (до 15.05.2019 року). Відповідальний:
Мельник В.Т., Корнієнко О.С., Мусієнко В.О., Корнієнко О.С.
21. Здійснювати вивезення сміття з приватного сектора ( згідно графіка та договорів) та
вивезення сміття з контейнерів житлової зони ( згідно схематичного плану руху автомашин по
вивозу сухого сміття) (постійно). Відповідальний: Мельник В.Т.

22. Здійснити ремонт контейнерних майданчиків (до 15.05.2019 року). Відповідальний:
Мельник В.Т.
23. Благоустроїти, відремонтувати, встановити додаткове ігрове обладнання на дитячі
майданчики (до 15.05.2019 року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
24. Впорядкувати міське сміттєзвалище (очистка прилеглої території, висипка проїзду) (до
15.05.2019 року). Відповідальний: Мельник В.Т.
25. Провести очищення від сміття та мулу водовідвідні лотки по території міста (до
01.05.2019 року). Відповідальні: Мельник В.Т., Корнієнко О.С.
26. Провести ямковий ремонт дорожнього покриття на вулицях міста (до 10.06.2019 року).
Відповідальний: Мусієнко В.О.
27. Впорядкування берега річки «Сула» (місця відпочинку населення) (до 01.05.2019 року).
Відповідальний: Корнієнко О.С.
Підготував

В.О. Мусієнко.

