УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 29.03.2011 року № 84
Про проведення заходів
з озеленення та благоустрою
населений пунктів району
Відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів»,
«Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні
адміністрації» та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
від 24.03.11 №102 «Про проведення заходів з озеленення та благоустрою
неселених пунктів району», з метою поліпшення екологічного стану та
архітектурно-естетичного вигляду об’єктів, підготовки до св’яткування
Великодня та Дня перемоги в районі:
1. Рекомендовати виконкомам сільських, селищних та міської рад:
1.1. Провести з 23.03.11 по 23.04.11 місячник приведення в належний
санітарний стан територій населених пунктів.
1.2. Розробити заходи та затвердити графіки виконання робіт із
закріпленням територій міста Олевськ і населених пунктів за
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
1.3. Організувати та провести 16.04.11 загальнорайонну 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.
1.4. Під час проведення місячника зосередити особливу увагу на
прибиранні та вивезенні побутових відходів і сміття, ліквідації стихійних
сміттєзвалищ, приведенні в належний санітарний стан полігонів твердих
побутових відходів паркових зон, скверів, цвинтарів, місць поховань, ринків
та закріплених територій (вулиць, тротуарів, комунальних доріг). Звернути
увагу на благоустрій природних джерел питного водопостачання.
1.5. Оголосити конкурс на кращий двір, вулицю з приведенням в
належний санітарний стан закріпленої території. Підсумки конкурсу підбити
до 01 травня 2011 року.

1.6. За погодженням та спільно з філією „Олевський райавтодор” ДП
„Житомирський облавтодор” (Повар В.П.) та відділенням ДАІ в Олевському
районі (Патюк І.А) до 23.04.11 привести в належний стан зупинки
громадського транспорту, дорожні знаки , бар’єрні огорожі, покриття доріг,
елементи мостів та переходів, здійснити розмітку доріг.
1.7. За погодженням та спільно з Олевським РЕМ (Шахрай В.В..) до
23.04.11 провести роботи щодо освітлення міського центру, усіх сільських
населених пунктів.
1.8. Для перевірки обсягів виконаних робіт утворити робочі групи.
Додаток №1
1.9. До 18.04.11 та 05.05.11 інформувати управління економіки
райдержадміністрації про обсяги виконаних робіт згідно з додатком №2.
2. Рекомендувати філії „Олевський райавтодор” ДП „Житомирський
облавтодор” (Повар В.П), ДП „Олевське лісове господарство” (Гулько С.Д.),
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).
3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Ніколайчук А.С.) до
10.05.11 інформувати
головне управління житлово-комунального
господарства та енергозбереження облдержадміністрації про обсяги
виконаних робіт згідно з формою звітності, затвердженою розпорядженням
голови облдержадміністрації від 23.03.11 №102 «Про проведення заходів з
озеленення та благоустрою неселених пунктів району».
4. Районній газеті „Зорі над Убортю” (Черних Г.Г.) висвітлювати хід
проведення заходів з озеленення та благоустрою території району.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В..

Голова районної
державної адміністрації
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