УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12.04.2021

м. Бурштин

№ 195

Про проведення в Бурштинській
територіальній громаді заходів
з благоустрою територій до Великодніх свят,
щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 року № 777-р «Деякі питання
проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених
пунктів» та розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від
29.03.2021 р. № 96 «Про проведення в області заходів з благоустрою територій до
Великодніх свят, щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля»»:
1. Провести в Бурштинській територіальній громаді протягом квітня заходи з
благоустрою в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», в ході яких
організувати проведення дня благоустрою територій населених пунктів.
2. Керівникам підприємств, організацій та установ, незалежно від форми
власності, із залученням підпорядкованих колективів, а також студентської та учнівської
молоді:
2.1. Організувати та здійснювати заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ
побутових відходів та інших відходів, прибирання та приведення у належний санітарний
стан прибудинкових територій, парків, скверів, дитячих, спортивних та 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.
2.2. Здійснити заходи з очищення узбіч автомобільних доріг та лісосмуг, що
знаходяться на підвідомчій території.
3. Сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального майна
міської ради (Ірина Бандура) та земельно-екологічному відділу міської ради (Володимир
Копаниця) забезпечити координацію робіт щодо здійснення комплексу заходів, спрямованих
на благоустрій, озеленення та приведення в належний санітарний стан населених пунктів та
прилеглих до них територій, прибережних захисних смуг вздовж річок, водосховища,
створення зелених насаджень.
4. Рекомендувати громадським об’єднанням, організаціям політичних партій
провести організаційну роботу щодо залучення населення до виконання робіт у рамках
всеукраїнської весняної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою населених пунктів.

5. Організаційному відділу міської ради (Олена Кравчишин) постійно
висвітлювати в засобах масової інформації хід проведення весняної акції «За чисте довкілля»
та стан благоустрою і впорядкування територій населених пунктів Бурштинської
територіальної громади.
6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор житловокомунального господарства і обліку комунального майна міської ради (Ірина Бандура).
7. Співвиконавцям даного розпорядження подати головному відповідальному
виконавцю інформацію про підсумки проведення дня благоустрою територій населених
пунктів Бурштинської територіальної громади до 30 квітня 2021 року.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови Івана Драгуна.

Міський голова

Василь Андрієшин

Підготував:
Завідувач сектору ЖКГ і
обліку комунального майна
09.04.2021
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Погоджено:
Заступник міського голови
09.04.2021

І. Драгун

Юридичний відділ
09.04.2021

А. Пергельський

Загальний відділ
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М. Яцик

