
                               

           КУП’ЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
            ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ              

        РОЗПОРЯДЖЕННЯ          

           Куп'янськ            

від « 21 » березня 2018 р.            № 126

Про проведення в районі
щорічної Всеукраїнської акції
з благоустрою “За чисте довкілля”

Керуючись  статтями  6,  39  Закону  України  “Про  місцеві  державні
адміністрації”,   на   виконання   розпорядження   Кабінету  Міністрів  України  від
31 березня 2010 року № 777-р “Деякі питання проведення щорічної акції “За чисте
довкілля”  та  дня  благоустрою  територій  населених  пунктів”,  розпорядження
голови  Харківської  обласної  державної  адміністрації  від  11 березня  2016 року
№ 75  "Про проведення в Харківській області  щорічної всеукраїнської  акції "За
чисте довкілля" та дня благоустрою", з метою забезпечення утримання територій
населених  пунктів  в  належному  санітарному  стані,  їх  санітарного  очищення,
збереження об'єктів загального користування та створення умов, сприятливих для
життєдіяльності населення району:

1. Провести   на  території    району  у    термін  з   21  березня  до  31  травня
2018 року щорічну Всеукраїнську акцію з благоустрою “За чисте довкілля”.

2.  Затвердити  План  заходів  щодо  проведення  у  2018  році  щорічної
Всеукраїнської акції “За чисте довкілля” (додається).

3.  Для  організації  проведення  в  районі  щорічної  Всеукраїнської  акції  з
благоустрою “За чисте довкілля” утворити комісію з перевірки виконання заходів
щодо проведення в районі щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте
довкілля” і затвердити її персональний склад (додається).

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
4.1.  Розробити  відповідні  плани  заходів  щодо  проведення  у  2018  році

щорічної  Всеукраїнської  акції  “За  чисте  довкілля”  із  залученням  підприємств,
установ та організацій незалежно від форм власності, а також громадян.

4.2. Провести організаційну роботу з керівниками підприємств, організацій
та  установ  усіх  форм  власності  з  питань  належного  санітарного  утримання
територій, що підлягають санітарному очищенню.

4.3.  Організовувати та  здійснювати  заходи з  ліквідації   несанкціонованих
звалищ  побутових  та  інших  відходів,  прибирання   та   приведення  у  належний
санітарний стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та
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 господарських       майданчиків,      кладовищ,    братських   могил,   меморіальних
комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів та велосипедних
доріжок, зупинок міського транспорту, а також забезпечувати очищення від сміття
берегів водойм у населених пунктах.

4.4. Організувати залучення до участі у щорічній Всеукраїнській акції  “За
чисте довкілля” та у дні благоустрою осіб, які перебувають на обліку у центрах
зайнятості.                                             

4.5.  За  підсумками  проведеної  роботи  інформувати  відділ  житлово-
комунального  господарства  та  розвитку  інфраструктури  районної  державної
адміністрації  щосереди  з  28  березня  по  31 травня  2018  року  за  встановленою
формою.

5.  Рекомендувати  філії  “Куп'янський  райавтодор”  ДП  “Харківський
облавтодор”    ВАТ   ДАК  “Автомобільні   дороги    України”  (Сергєєв  В.М.),
Куп'янському  ДЕП  ДП  “Харківський   облавтодор”  ВАТ  ДАК  “Автомобільні
дороги   України” (Ральченко  М.С.)  забезпечити організацію робіт з  очищення
узбіч автодоріг та лісосмуг, які знаходяться на підвідомчій території.

6.  Відділу  освіти  районної  державної  адміністрації  (Жадановська  Т.В.)
організувати  залучення  до  участі  у  щорічній  Всеукраїнській  акції  “За  чисте
довкілля” та у дні благоустрою учнівську та студентську молодь.

7.  Управлінню  агропромислового  розвитку   районної  державної
адміністрації  (Водолазська  С.А.)  вжити  заходів  щодо  організації  утримання
закріплених  за  сільськогосподарськими  підприємствами  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення,  на  яких  розташовані  захисні  лісові
насадження  (поле,  садозахисні  лісові  смуги  тощо),  у  належному  санітарно-
екологічному стані.

8.  Запропонувати Куп’янському  районному  управлінню  Головного
управління Держпродспоживслужби в Харківські області (Ситник О.І.) посилити
контроль за санітарно-епідеміологічним станом території району.

9.  Рекомендувати  ДП “Куп’янське  лісове  господарство”  (Романенко  С.С.)
здійснити  заходи  з  очищення  від  сміття  лісових  ділянок,  ліквідації
несанкціонованих  звалищ  побутових  та  інших  відходів  на  підпорядкованій
території.

10. Відділу житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури
районної державної адміністрації (Говорова М.М.) інформувати  голову районної
державної   адміністрації   про  хід  виконання    розпорядження  до
30 травня 2018 року.

11.  Контроль  за  виконанням  розпорядження  покласти  на  першого
заступника голови районної державної адміністрації А.Д. Дробота.

Голова районної
державної адміністрації                                                            М.СИТНИК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

21.03.2018 № 126

                                                  ПЛАН ЗАХОДІВ 
            щодо проведення у 2018 році щорічної Всеукраїнської акції 
                                                 “За чисте довкілля”

№
з/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строки
виконання

1 Проведення  наради  з
сільськими  головами,
керівниками  організацій,
підприємств  та  установ
району  щодо  організації  в
районі  щорічної
Всеукраїнської  акції  “За
чисте  довкілля”  з
21.03.2018 по 31.05.2018

Відділ  житлово-комунального
господарства  та  розвитку
інфраструктури  райдержадміні-
страції 

20 березня
2018 року

2 Здійснення  заходів  з
ліквідації
несанкціонованих
сміттєзвалищ побутових та
інших  відходів,
прибирання  та  приведення
у  належний  санітарний
стан  прибудинкових
територій,  парків,  скверів,
дитячих  спортивних
майданчиків,  кладовищ,
братських  могил,
меморіальних  комплексів,
вулиць,  доріг,  лісосмуг,
зупинок  громадського
транспорту

Виконкоми  сільських  рад,  відділ
житлово-комунального
господарства  райдержадміні-
страції;  філії  “Куп'янський
райавтодор” ДП “Харківський
облавтодор”  ВАТ  ДАК
“Автомобільні дороги України” та
Куп'янський  ДЕП  ДП
“Харківський  облавтодор”  ВАТ
ДАК  “Автомобільні  дороги
України”  (за  згодою);  управління
праці  та  соціального  захисту
населення  райдержадміністрації;
відділ  культури  і  туризму
райдержадміністрації;  відділ
освіти  райдержадміністрації;
управління  агропромислового
розвитку   райдержадміністрації;
фінансове  управління
райдержадміністрації; Куп’янський
районний  територіальний  центр
соціального обслуговування, відділ
містобудування,   архітектури   та
цивільного   захисту
райдержадміністрації

Березень-
травень
2018 р. 
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3 Забезпечення очищення від
сміття  берегів  водойм  у
населених пунктах

Виконкоми сільських рад Березень-
травень
2018 р.

4 Проведення  заходів  з
озеленення,  благоустрою й
очищення  територій
навчальних  закладів  із
залученням до  цієї  роботи
учнівської молоді

Виконкоми  сільських  рад,  відділ
освіти райдержадміністрації

Березень-
травень
2018 р.

5 Проведення  обстеження
стану  пришляхових
лісосмуг та вжиття заходів
щодо  відтворення  лісових
ресурсів

Філії  “Куп'янський
райавтодор”  ДП  “Харківський
облавтодор”  ВАТ  ДАК
“Автомобільні дороги України” та
Куп'янський  ДЕП  ДП
“Харківський  облавтодор”  ВАТ
ДАК  “Автомобільні  дороги
України” (за згодою)

Березень-
травень
2018 р.

6 Проведення  перевірки
виконання  планів  заходів
та  затверджених  схем
санітарної  очистки
населених пунктів

Комісія  з  проведення  щорічної
Всеукраїнської  акції  “За  чисте
довкілля”

Березень-
травень
2018 р.

7 Забезпечення  координації
заходів  з  проведення
суботника  на  території
населених пунктів району

Виконкоми  сільських  рад,  відділ
житлово-комунального
господарства  та  розвитку
інфраструктури  райдержадмі-
ністрації

Березень-
травень
2018 р.

8 Проведення  комісійної
перевірки  території
населених  пунктів
Куп'янського району

Комісія  з  проведення  щорічної
Всеукраїнської  акції  “За  чисте
довкілля”

Квітень-
травень
2018 р.

Керівник апарату 
райдержадміністрації

                
   О.Кубрак

Говорова



         ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації

21.03.2018 № 126

СКЛАД
комісії з перевірки виконання заходів щодо проведення в районі
щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою “За чисте довкілля”

1. ДРОБОТ  
Анатолій Данилович

- перший  заступник  голови
райдержадміністрації, голова комісії

2. ГОВОРОВА
Марина Михайлівна

- начальник  відділу  житлово-
комунального  господарства  та
розвитку  інфраструктури
райдержадміністрації,  заступник
голови комісії

3. ЧЕРКАШИН 
Артем Віталійович

- головний спеціаліст відділу 
житлово-комунального  господарства
та  розвитку  інфраструктури
райдержадміністрації,  секретар
комісії

4. ВОДОЛАЗСЬКА
Світлана Анатоліївна 

- начальник  управління
агропромислового  розвитку
райдержадміністрації

5. ЖАДАНОВСЬКА 
Тетяна Валентинівна

-
 

начальник  відділу  освіти
райдержадміністрації

6. ЛЕОНТЬЄВ 
Сергій Юрійович 

- начальник  відділу   містобудування,
архітектури   та   цивільного   захисту
райдержадміністрації

7. МОКРЕНКО 
Олександр Михайлович 

- начальник Куп'янського РВ 
ГУ  ДСНС  України  у  Харківській
області (за згодою)

8. РАЛЬЧЕНКО 
Микола Сергійович 

- начальник  Куп'янського  ДЕП  ДП
“Харківський облавтодор” ВАТ ДАК
“Автомобільні  дороги  України”  (за
згодою)

9. СЕРГЄЄВ 
Володимир Миколайович 

- начальник  філії  “Куп'янський
райавтодор”  ДП  “Харківський
облавтодор”  ВАТ  ДАК
“Автомобільні  дороги  України”  (за
згодою)



10. СИТНИК 
Олександр Іванович -

2

начальника  Куп’янського  районного
управління  Головного  управління
Держпродспоживслужби  в
Харківській області

11. УКОЛОВА
Валентина Олексіївна

- начальник  управління  праці  та
соціального  захисту  населення
райдержадміністрації

Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                               О.Кубрак

Говорова
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