
                                                                                                     п р о є к т
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №

19 лютого 2021 року                             6 сесія 8 скликання

Про організацію щорічної акції з благоустрою та санітарної 
очистки території населених пунктів 

Лука-Мелешківської територіальної громади

       Заслухавши  інформацію  начальника  Відділу  управління  майном  та
будівництва  Проценка  Д.Л.,    керуючись  п.  7  розділу  “а”  статті  30  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  поліпшення
санітарного  та  естетичного  стану  території  населених  пунктів,  здійснення
комплексу заходів з благоустрою сіл, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити план заходів  з організації весняної акції з благоустрою та

санітарної  очистки   території   населених   пунктів  територіальної  громади,
згідно додатку . 

2.Інформацію про хід виконання даного рішення заслухати в  червні 2020
року.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на  постійну комісію
сільської  ради  з  питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин,
охорони  природи,  житлово-комунального  господарства  та  комунальної
власності (Ткаченко В.С.).

Сільський голова                                                            Богдан АВГУСТОВИЧ

                                                                            

                                                                               

вик начальник відділу будівництва Проценко Д.Л.
голова постійної комісії земельних відносин 
Ткаченко В.С.



 Додаток 
до рішення 6 сесії 8 скликання

 Лука-Мелешківської сільської ради
№     від 19.02.2021 року

З А Х О Д И 
з організації щорічної акції з благоустрою та санітарної очистки території

населених пунктів Лука-Мелешківської територіальної громади

1. Забезпечити:
        1) організацію виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення
стану  навколишнього  природного  середовища,   приведення  у  належний
санітарний  стан  території  населених  пунктів  громади,  прибудинкових
територій,  а  також  здійснити   заходи  з  ліквідації  несанкціонованих
сміттєзвалищ побутових відходів.

 Виконком сільської ради
   Березень 2021 року;

        2) проведення заходів із санітарної очистки територій пам’яток культурної
спадщини, зокрема території меморіальних комплексів, місць масових поховань
померлих  та  загиблих  військовослужбовців,  які  загинули  у  війнах,  під  час
проведення  антитерористичної  операції та  захисту  територіальної  цілісності
держави,  визначних  місць,  пов'язаних  з  важливими  історичними  подіями,  з
життям та діяльністю відомих осіб.

          Виконком      сільської ради
Березень 2021 року;

        3)  здійснення заходів  щодо приведення у належний санітарний стан
прилеглих територій підпорядкованих бюджетних установ.

Керівники бюджетних установ
             Березень 2021 року;

4) організацію виконання заходів з приведення до належного санітарного стану
смуг відведення автомобільних доріг з додержанням вимог охорони праці та
безпеки руху.

Виконком      сільської ради
Березень 2021 року;

        6) упорядкування доріг, вулиць та тротуарів, в’їзних знаків населених
пунктів.

 Виконком      сільської ради
Березень – квітень 2021 року;

        7) проведення заходів із благоустрою парків, скверів, алей, інших об’єктів
масового перебування та відпочинку населення 

  Виконком      сільської ради
   Березень – квітень 2021 року;



        8) прибирання та приведення в належний санітарний стан кладовищ.
 Виконком      сільської ради

  Березень – квітень 2021 року;

        9) відновлення та впорядкування водних джерел та витоків річок.
Виконком      сільської ради

  Березень – квітень 2021 року;

        10) виконання комплексу заходів по  озелененню територій населених
пунктів.

Виконком      сільської ради
 Березень – квітень 2021 року;

        11) контроль за підтриманням власниками об’єктів дорожнього сервісу
(автозаправні  станції,  заклади  ресторанного  господарства,  готелі  тощо),  які
межують  зі  смугою  відведення  автомобільних  доріг  або  в  ній  розташовані,
належного  санітарного  стану  прилеглої  території  та  недопущення  фактів
несанкціонованого розміщення відходів.

Виконком     сільської ради
 Березень – квітень 2021 року

2. Рекомендувати:

        1) керівникам підприємств, установ та організацій, усіх форм власності,
привести  території,  прилеглі  до  адміністративних  будівель  в  належний
естетичний та санітарний стан.

Виконком     сільської ради
Березень 2021 року

        2) сільськогосподарським підприємствам, землі яких межують з придо-
рожніми лісосмугами, здійснювати заходи щодо їх очищення.

Виконком     сільської ради
 Березень – квітень 2021 року

        3)  залучити,  у  межах  наданих  повноважень,  до  участі  у  заходах  з
благоустрою  та  санітарної  очистки  території  населених  пунктів  області
працівників  підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм  власності,
представників  громадських  організацій,  політичних  партій,  учнівську,
студентську молодь та небайдужу громадськість.

Виконком     сільської ради
Березень – квітень 2021 року

        4) активізувати роботу інспекцій з благоустрою територій (громадських
інспекторів).

Виконком     сільської ради
 Березень – квітень 2021 року



3. Сприяти:

1)Державній  екологічній  інспекції  у  Вінницькій  області  у  проведенні
рейдових перевірок з дотримання вимог законодавства  про відходи (надання
додаткової інформації, виділення спеціалістів для участі в перевірках тощо).

Виконком     сільської ради
Березень –  квітень 2021 року

        2) участі дітей, учнівської, студентської молоді та педагогічних колективів
до участі у щорічній акції з благоустрою «За чисте довкілля».

Виконком     сільської ради
Березень –  квітень 2021 року

        3) оприлюдненню інформаційних матеріалів та тематичних сюжетів у
засобах масової інформації про проведення щорічної акції  «За чисте довкілля»
та дня благоустрою територій населених пунктів сільської ради.

 Прес-секретар сільської ради
Березень –  квітень 2021 року

        4) проведенню в закладах освіти громади інформаційно-просвітницьких
заходів з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища.

Відділ освіти та культури
                                                     сільської ради

Березень –  квітень 2021 року

Секретар сільської ради                                                  Оксана ШЕВАНЮК


