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Про проведення санітарної очистки
та благоустрою населених пунктів
Глибоцького району у 2018 році
Керуючись частиною 2 статті 6, пунктом 6 статті 21, частиною 1 статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до абзацу
третього статті 4 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб»; ст. 9,10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»:
1. Рекомендувати головам об’єднаних територіальних громад та сільським
головам:
1.1. Організувати проведення весняного з 26 березня до 26 квітня, та
осіннього - з 1 жовтня до 1 листопада 2018 року, місячників санітарної очистки
та благоустрою населених пунктів району, здійснення заходів з ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та інших відходів, прибирання та
приведення у належний стан парків, скверів, дитячих, спортивних та
господарських майданчиків, кладовищ, братських могил, меморіальних
комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок
громадського транспорту, лісосмуг уздовж автошляхів, автопавільйонів,
надвірних вбиралень, криниць, місць відпочинку у лісових масивах та вздовж
автошляхів, а також забезпечення очищення від сміття берегів водойм у
населених пунктах.
1.2. Розробити
заходи щодо проведення санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів району, залучати до їх виконання
підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності, житлово комунальне господарство, навчальні заклади, громадські організації району та
забезпечити їх виконання.
1.3. В населених пунктах та на відстані 500 м від їхніх меж організувати
проведення санітарної очистки та вирубку чагарників в лісосмугах
автомобільних доріг, вулиць, тротуарів, автобусних зупинок, ліквідацію
стихійних звалищ сміття в придорожній смузі. Постійно підтримувати
належний стан на вищезазначених об’єктах.
1.4. Зобов’язати власників об’єктів придорожнього сервісу привести в
належний санітарний стан та підтримувати його на вищезазначених об’єктах і
прилеглій території та в придорожніх смугах в межах 200 м по обидва боки
дороги, а власників земельних ділянок, керівників підприємств та установ - в
межах своїх ділянок.

1.5. Визначити відповідальні посадові особи органу місцевого
самоврядування і закріпити за ними ділянки придорожніх смуг доріг для
організації їх прибирання та утримання в належному санітарному стані.
1.6. Організувати роботу щодо приведення в належний санітарний стан
населених пунктів, сміттєзвалищ, скотомогильників, доріг державного та
місцевого значень, придорожніх лісосмуг, автобусних зупинок, а також
санітарну очистку та благоустрій дворів, підвалів, горищ, житлових будинків,
берегів річок і водоймищ, кладовищ, парків, скверів, ринків, територій
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності.
1.7. Вжити заходів щодо укладання підприємствами, установами і
організаціями, незалежно від форм власності, угод з відповідними установами
на проведення дератизаційних, дезінсекційних та дезінфекційних робіт,
звернувши особливу увагу на навчальні, дитячі дошкільні заклади, об’єкти
харчової промисловості, торгівлі та громадського харчування.
1.8. Забезпечити виконання розпорядження райдержадміністрації від
18.06.1999 «Про профілактику сказу та посилення боротьби з бродячими
тваринами в районі» та розпорядження райдержадміністрації від 04.09.2002
№268 «Про приведення в належний санітарно-технічний стан джерел
децентралізованого водопостачання (громадських криниць)».
1.9. Забезпечити широке залучення представників підприємств, організацій
та установ, незалежно від підпорядкування та форм власності, селянських та
фермерських господарств, депутатського корпусу, навчальних закладів,
громадських організацій району до активної участі у проведенні
всеукраїнського Дня довкілля 21 квітня 2018 року.
2. Начальнику Глибоцького районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Мінтенку Г.П., начальнику
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
районної державної адміністрації Баб’юку П.Д., головному редактору районної
газети «Новий день» Шапці М.А. провести роз’яснювальну роботу про
необхідність та важливість комплексу санітарно - екологічних робіт.
3. Начальнику філії «І либоцький райавтодор» Козачуку В.В. привести в
належний санітарний стан дороги місцевого значення, автобусні зупинки,
кювети, місця відпочинку автотуристів і пасажирів.
4. Директору Глибоцького держспецлісгоспу АПК Воробчуку К.Д.,
лісничому Валя - Кузьминського лісництва Постевці В.М., голові Глибоцької
районної ради УТМР Круліковському С.В. привести в належний санітарний
стан існуючі місця відпочинку населення та зони відпочинку навколо
населених пунктів підвідомчих територій.
5. Начальнику Глибоцького районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Мінтенку Г.П., начальнику
Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Беженару
Я.Д., начальнику відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної державної адміністрації Баб’юку П.Д.,
спільно з депутатами місцевих рад, представниками засобів масової інформації
проводити рейди - перевірки виконання цього розпорядження.
6. Головам об’єднаних територіальних громад та сільським головам,
начальнику виробничого управління житлово — комунального господарства,
начальнику філії «Глибоцький райавтодор», директору Глибоцького

держспецлісгоспу АПК, лісничому Валя - Кузьминського лісництва, голові
Глибоцької районної ради УТМР про результати проведеної санітарної очистки
та благоустрою населених пунктів району інформувати відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства р а й д е р ж а д м і ні страції до 2 6
квітня та до 1 листопада 2018 року.
7. Начальнику відділу з питань внутрішньої політики та організаційної
роботи Земба М.М. забезпечити широке висвітлення у засобах масової
інформації ходу проведення місячників санітарної очистки та благоустрою
населених пунктів району.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Коломійця В.К.

Голова районної
державної адміністрації

Г.Придій

