УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
28.03.2013

№ 67

Про проведення заходів
із санітарної очистки
та благоустрою населених
пунктів району
Відповідно до законів Україну «Про благоустрій населених пунктів»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», «Про місцеві державні адміністрації» , розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31.03.2010 № 777-р «Деякі питання проведення
щорічної акції «За чисте довкілля та дня благоустрою територій населених
пунктів» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
06.03.2013р. №65 «Про проведення заходів із санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів області», з метою забезпечення утримання
території району у належному стані та створення умов, сприятливих для
життєдіяльності громадян, поліпшення екологічного стану та архітектурноестетичного вигляду об'єктів, підготовки до святкування Великодня, Дня
Перемоги в районі:
1. Заступникам голови та керівнику апарату райдержадміністрації
взяти участь у нарадах з питань проведення заходів із санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів у закріплених територіальних громадах.
Підготувати
організаційну
нараду
із
зазначеного
питання
в
райдержадміністрації під моїм головуванням та закріпити відповідальних
осіб райдержадміністрації за територіальними громадами на період
проведення щорічної акції «За чисте довкілля».
2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації (Ніколайчук В.П.) спільно з сільськими,
селищними та міським головами, керівниками підприємств, установ,
організацій забезпечити проведення заходів із санітарної очистки та
благоустрою населених пунктів району у 2013 році.
3. ДП „Олевське лісове господарство” (Сорока В.М.) (за згодою), ДП
„Білокоровицьке лісове господарство” (Шевчук Ю.І.) (за згодою),
ДП„Олевський лісгосп АПК” (Гайченя І.В.) (за згодою) 20 квітня 2013року

забезпечити участь у загальнообласній акції «Майбутнє лісу у твоїх руках»,
про виконання інформувати райдержадміністрацію до 22.04.2013року.
4. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних та міської рад:
1) провести з 01.04.2013 по 08.05.2013 місячник «За чисте довкілля» із
приведення в належний санітарний стан територій населених пунктів,
здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ побутових та
інших відходів, прибирання та приведення в належний санітарний стан
прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та
господарських майданчиків, місць для вигулу домашніх тварин, кладовищ,
братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань,
вулиць, доріг, тротуарів, а також забезпечити очищення від сміття берегів
водойм та зелених насаджень загального, обмеженого та спеціального
призначення. Для цього утворити робочі комісії із залученням спеціалістів
відповідних управлінь, установ, організацій та органів місцевого
самоврядування;
2) під час проведення місячника зосередити особливу увагу на
прибирання та вивезення побутових відходів і сміття, приведення в
належний санітарний стан полігонів твердих побутових відходів, ринків та
закріплених територій (вулиць, тротуарів, комунальних доріг), благоустрій
природних джерел питного водопостачання;
3) залучити до участі в зазначених заходах учнівську та студентську
молодь, а також осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості;
4) спільно з філією „Олевський райавтодор” ДП „Житомирський
облавтодор” (Повар В.П.) (за згодою) та відділенням ДАІ райвідділу
внутрішніх справ (Патюк І.А.) (за згодою) до 08.05.2013 привести в
належний стан зупинки громадського транспорту, дорожні знаки, бар'єрні
огорожі, покриття доріг, елементи мостів та переходів, здійснити розмітку
доріг, до 13.05.2013року інформувати райдержадміністрацію;
5) спільно з Олевським РЕМом (Губарець В. О.) (за згодою) провести
роботи щодо освітлення міста Олевськ, усіх сільських та селищних
населених пунктів до 08.05.2013 року та інформувати райдержадміністрацію
до 13.05.2013року;
6) організувати та провести 20 квітня 2013 року загальнообласний день
благоустрою, акцію з посадки дерев та наведення санітарного порядку,
залучивши до цієї справи політичні партії, громадські організації, навчальні
заклади, державні та бюджетні установи. Попередньо закріпити території,
визначити види і обсяги робіт та забезпечити необхідними засобами праці;
7) оголосити конкурс на кращі двір, вулицю, підприємство,
організацію та територіальну громаду з приведення в належний санітарний
стан закріпленої території. Підсумки конкурсу підбити до 1 травня 2013
року;
8) розробити заходи та затвердити графіки виконання робіт із
закріпленням територій міста та інших населених пунктів за
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

9) активізувати роботу щодо укладання підприємствами, установами,
організаціями усіх форм власності договорів на утримання закріпленої за
ними території (прилеглої території) або здійснення утримання цієї території
власними силами;
10) вживати заходів адміністративного впливу до посадових осіб, які
допустять службову недбалість при виконанні заходів із благоустрою
відповідно до чинного законодавства;
11) для перевірки обсягів виконаних робіт утворити робочі групи
(додаток 1).
12) до 13.05.2013 року інформувати відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального райдержадміністрації за формами
(додатки 2,3);
5.
Рекомендувати
філії
„Олевський
райавтодор”
ДП
„Житомирський облавтодор” (Повар В.П), ДП „Олевське лісове
господарство” (Сорока В.М.), ДП „Білокоровицьке лісове господарство”
(Шевчук Ю.І.), ДП „Олевський лісгосп АПК” (Гайченя І.В.), залізничній
станції „Діброва-Олевська” (Котвицький А.О.), залізничній станції
„Білокоровичі” (Ненько В.В.), залізничній станції „Олевськ” (Терещук Л.В.)
забезпечити належний санітарно-екологічний стан на підвідомчих
територіях, особливо вздовж шляхів сполучення (квартальні стовпи, знаки
розмежувань, таблички, шлагбауми тощо). Про проведену роботу до
13.05.2013 року поінформувати відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
6. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального
господарства про проведену роботу до 17.05.2013 року поінформувати
департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації.
7. Головному спеціалісту зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації (Завакевич. В.Л.) висвітлювати у засобах масової
інформації хід проведення заходів із санітарної очистки та благоустрою
території району.
8. Підсумки проведення місячника «За чисте довкілля» із приведенням
в належний санітарний стан територій населених пунктів розглянути на
засіданні колегії райдержадміністрації.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.
Голова адміністрації

А.В.Дяченко

Додаток 1
до розпорядження
голови адміністрації

СКЛАД
робочих груп по перевірці приведення в належний
стан території населених пунктів
Зубковицька, Жубровицька, Кишинська, Стовпинська Радовельська,
Журжевицька, Комсомольська, сільські ради:
Мельник Г.В.
- перший заступник голови райдержадміністрації
Бондаренко О.І
- головний спеціаліст районної ради (за згодою)
Ніколайчук В.П.
- начальник відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Михайленко В.А
- начальник управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації.
Козловець Л.А.
- начальник Олевського міжрайонного управління
Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області (за згодою)
Завакевич В.Л.
- головний спеціаліст сектору ЗМІ та зв’язків з
громадскістю
Білокоровицька, Сущанська, Копищенська, Хочинська,
Юріївська сільські, Новобілокоровицька, Бучманівська, Дружбівська,
Новоозерянська селищні та Олевська міська ради:
Ковальчук О.С.
- заступник голови райдержадміністрації
Близнюченко В.П. - керуючий справами виконавчого апарату районної ради
(за згодою)
Рудовол Р.В
- завідувач сектором житлово-комунального господарства
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Існюк Л.С.
- начальник відділу організації виробництва сільськогосподарської продукції, головний агроном управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації
- начальник відділу санітарного нагляду Олевського міжКоц О.В.
районного управління (за згодою)
- в.о. головного редактора районної газети «Зорі над
Жабінець Л.П.
Убортю»

Жовтневська, Руднє- Бистрянська, Камянська, Зольнянська,
Лопатицька, Майданська, Замисловицька, Тепеницька сільські:
Павлюк С.О.
- керівник апарату райдержадміністрації
Корнійчук В.Н.
- радник голови районної ради (за згодою)
Світельський О.В. - головний спеціаліст сектору житлово-комунального
господарства відділу містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації
Заруцька Г.І
- головний спеціаліст з кадрової та мобілізаційної
роботи управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Іллічова В.І
- начальник відділу епідеміологічного нагляду Олевського міжрайонного управління (за згодою)
Філімончук В.М.
- відповідальний секретар районної газети «Зорі над
Убортю»
До складу робочих груп залучити сільських, селищних та міського голів
Керівник апарату
райдержадміністрації

С.О. Павлюк

Додаток 2
до розпорядження
голови адміністрації
ЗВІТ
Про результати проведення щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
За 2013 рік
по ____________________________
за станом на _____________

№
. з/п

Найменування заходів

1
2
1. Кількість населених пунктів
у т.ч. міст
2. Ліквідовано несанкціонованих
сміттєзвалищ, у т.ч.:.
- у межах смуг вулиць та доріг
населених пунктів;

Загальна
кількість
(всього в
Один, населених
виміру пунктах)
.

5
X
X
X

6
X
X
X

7
X
X
X

шт.

X

X

X

шт.
- на прибудинкових територіях;
- на пустирях у межах населених
шт.
пунктів
3. Обсяг зібраних побутових відходів
на
несанкціонованих тис.куб
сміттєзвалищах
.м
4. Наявність, технічний та
санітарний стан
тис.кв.
- прибудинкових територій

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

- скверів
- дитячих майданчиків
- спортивних майданчиків
- господарських, майданчиків
- місць вигулу домашніх тварин
(собак)
-інших об'єктів благо-устрою
(вказати яких)
5. Зелені насадження загального
користування

4

Створено
(побудовано)

од.
од.
шт.

- парків

3

Прибрані
(приведені Відредо належ- монтовано
ного санітарного та
естетичного
стану)

X

м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м
од./тис.
кв.м

X

X

X

X

2
3
- дерева
тис. шт.
- кущі
тис. шт.
- газони
тис.кв.м
- квітники :
тис.кв.м
у т.ч. висаджених у межах смуг
тис. шт.
вулиць і доріг населених пунктів: дерев
- кущів
тис. шт.
- газонів
тис.кв.м
- квітників
кв.м
Наявність,
утримання
місць
6..
поховань:
- кладовищ
од./га
- братських могил
од.
- меморіальних комплексів
од.
- місць почесних поховань
.од.
X
7. Наявність, прибирання та
впорядкування вулиць і доріг
населених пунктів, зокрема
- доріг
тис.кв.м
- тротуарів
тис.кв.м
- велосипедних доріжок
тис.кв.м
- зупинок транспорту
тис.кв.м
Витрачено
коштів
на
благоустрій,
тис. грн
8.
всього, у т.ч.:
- бюджетних
тис.грн
- позабюджетних
тис.грн
9. Протяжність очищених від сміття тис.кв.м
берегів водойм
осіб
10. Кількість залученої до участі у
весняних толоках громадськості, у
т.ч.
- учнівської молоді
осіб
- студентської молоді
осіб
Відзначено
громадян
найбільш
осіб
11.
активних учасників всеукраїнської
акції
1

Керівник апарату
райдержадміністрації

4

X

X

5
X
X

6
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

С.О. Павлюк

7

Форма 3
до розпорядження
голови адміністрації

ЗВІТ
Про результати проведення ____ квітня 2013 року
Дня благоустрою населених пунктів в рамках щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
__________________________________________________________________________
(назва територіальної громади)
№

1

Загальна кількість
пунктів, що взяли
участь у заході
Всього
у тому
населених числі міст
пунктів
од.
2

од.
3

Керівник апарату
райдержадміністрації

Кількість
підприємств,
установ,
організацій, що
взяли участь у
заході

Кількість
осіб, що
взяли
участь у
заході

од.
4

осіб
5

Площа
прибудинкових
Ліквідовано
територій
несанкціонованих
адміністративних
сміттєзвалищ
будівель,
прибраних під
час заходу
га
6

од
7

Обсяг
вивезених відходів,
зібраних на
несанкціонованих
сміттєзвалищах
куб.м
8

Вис
адж
ено
дере
в

Вис
адж
ено
кущ
ів

Упоря
дкован
о
газоні
в,
квітни
ків

тис.од
9

тис.од
10

тис.кв.м
11

С.О. Павлюк

