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керівника районної військово-цивільної адміністрації

£ 0  \р- м. Попасна № ? УЛ

Про проведення в районі у квітні-травні 2019 року щорічної всеукраїнської 
акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 
року №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та 
дня благоустрою територій населених пунктів», враховуючи лист Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 26.02.2019 року № 7/11.3/3119-19, з метою забезпечення чистоти та 
порядку в населених пунктах району, збереження та примноження зелених 
насаджень, забезпечення суттєвого поліпшення стану довкілля, поєднання 
зусиль райдержадміністрацїї та органів місцевого самоврядування у вирішенні 
екологічних завдань та створення сприятливих умов для життєдіяльності 
населення, зобов’язую:

1. Провести у квітні-травні 2019 року на території Попаснянського 
району щорічну акцію «За чисте довкілля» та 20 квітня 2019 року -  День 
благоустрою територій населених пунктів (далі -  акція).

2. Затвердити План заходів та склад районного штабу з організації 
проведення у 2019 році акції, що додаються.

3. Відповідальним за виконання Плану заходів з організації та проведення 
озеленення, благоустрою та санітарного очищення населених пунктів та 
прилеглих територій району, щочетверга інформувати відділ житлово- 
комунального господарства та будівництва райдержадміністрації за 
відповідними формами.

Голова райдержадміністрації - 
керівник районної військово- 
цивільної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації -  
керівника районної військово- 
цивільної адміністрації 

£ > 3 ,  / & Р / 3  №

ПЛАН ЗАХОДІВ
Щодо організації проведення у 2019 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте 
_________ довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів__________

№
з/п

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні виконавці

1 2 3 4
1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 

побутових та інших відходів, прибирання і 
приведення у належний стан прибудинкових 

територій, парків, скверів, дитячих, 
спортивних і господарських майданчиків, 

місць для вигулу домашніх тварин (собак), 
кладовищ, братських могил, меморіальних 

комплексів та місць почесних поховань, 
вулиць, доріг, тротуарів, велосипедних 
доріжок, зупинок міського транспорту

До 19.04.2019 Виконкоми міських, 
сільських та селищних 

рад

2. Очищення від сміття берегів водойм у 
населених пунктах району

До 10.05.2019 Виконкоми міських, 
сільських та селищних 

радО
д. Приведення територій закладів охорони 

здоров’я району у належний санітарний стан, 
їх благоустрій та озеленення

До 25.04.2019 Відділ охорони здоров’я 
районної адміністрації, 

виконкоми міських, 
сільських та селищних 

рад
4. Озеленення, благоустрій та очищення 

територій навчальних закладів із залученням 
учнівської та студентської молоді

До 25.04.2019 Відділ освіти районної 
адміністрації, 

Виконкоми міських, 
сільських та селищних 

рад
5. Обстеження стану пришляхових лісосмуг та 

відтворення лісових ресурсів

------------------------------------------—

До 24.05.2019 Виконкоми міських, 
сільських та селищних 

рад,
Філія «Лисичанський 

райавтодор»
ДП Лисичанський 

облавтодор»

Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства та будівництва


