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Про проведення місячника
озеленення, прибирання
та благоустрою і Дня довкілля
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Указу
Президента України від 6 серпня 1998 року № 855/98 «Про День довкілля» та
розпорядження голови облдержадміністрації від 18.03.2014 № 77/0/5-14 «Про
проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля», з
метою поліпшення стану довкілля, озеленення, благоустрою населених пунктів
району, створення нових лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження
природо-заповідних об'єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних
знань, здійснення активних заходів державного контролю в галузі охорони
навколишнього природного середовища, поліпшення естетичного та санітарного
стану прибудинкових територій і об'єктів масового перебування та відпочинку
населення:
1. Провести в районі з 19 березня до 19 квітня 2014 року місячник озеленення,
прибирання та благоустрою, а 19 квітня 2014 року - День довкілля.
2. Створити організаційний комітет для організації проведення місячника
озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля в Мостиському районі та
затвердити його склад згідно з додатком.
3. Міським та сільським головам, керівникам підприємств, установ,
організацій району розробити проект заходів щодо проведення місячника з
озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля подати його до районного
оргкомітету до 24 березня 2014 року.
4. Міським та сільським головам, керівникам підприємств, установ, організації
району забезпечити:
4.1. Створення до 20 березня 2014 року відповідних територіальних робочих
груп в населених пунктах, на підприємствах, в організаціях та установах району,
залучивши до них представників громадських організацій.
4.2. Упорядкування, у тому числі приведення до належного естетичного та
санітарного стану лісосмуг вздовж доріг, прибудинкових територій, дитячих та
спортивних майданчиків, парків і скверів.
4.3. Проведення акцій «Посади дерево і збережи його», «Майбутнє лісу у твоїх
руках», «Україна без сміття», операцій «Первоцвіт-2013», «Нерест-2013», «Тиша в
угіддях» тощо.
4.4. Залучення до участі у зазначених заходах волонтерів, громадськості,
насамперед учнівської та студентської молоді.

4.5. Організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених
пунктів, зокрема створення в установленому порядку у населених пунктах нових
зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і чагарників.
4.6. Доведення до виконавців конкретних завдань за видами і обсягами робіт на
закріплених територіях та об'єктах благоустрою і встановлення дієвого контролю за
їх виконанням.
4.7. Підготовку технічного обладнання, машин і механізмів для виконання
запланованих обсягів робіт.
5. Мостиському лісництву (Я. Ціж), Судововишнянському лісництву
(М. Шляхта), Крукеницькому лісництву (М. Мицак) підготувати і запропонувати
посадковий матеріал та погодити площі під озеленення та заліснення.
5. Міським та сільським головам, керівникам підприємств, установ, організацій
району інформацію про проведену роботу на підпорядкованих територіях, під час
проведення місячника озеленення, прибирання та благоустрою, подавати щочетверга
до сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
6. Редакції районної газети «Наш край» (Г. Сорока), районному радіомовленню
(Б. Тиндик) забезпечити висвітлення підготовки та проведення місячника з
озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля.
7. Контроль за
ишаю за собою.

Перший заступник
голови райдержадмій

О. І. Гачак

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
19 березня 2014 № 117

Склад
районного оргкомітету для організації проведення місячника
з озеленення, прибирання та благоустрою і Дня довкілля
на території Мостиського району
С. Матис
В. Горбацьо
О. Шуп'яна

В. Придиба

- заступник голови райдержадміністрації, голова
оргкомітету
заступник голови районної ради, заступник голови
оргкомітету (за згодою)
- завідувач сектору інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації,
заступник голови оргкомітету
- головний спеціаліст з питань житлово-комунального
господарства сектору інфраструктури та житловокомунального господарства райдержадміністрації,
секретар оргкомітету
Члени оргкомітету :

Р. Сафіяник

В. Клочков
Л. Вербаускене

М. Кирилич
Я. Ціж
М. Шляхта
М. Мицак
І. Мазур
В. Чернега
Б. Пелиньо
Г. Букса

Керівник апарату
райдержадміністрації

- головний спеціаліст Городоцького міжрайонного
управління Головного управління Держепідслужби у
Львівській області (за згодою)
- начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації
- директор Мостиського районного центру зайнятості (за
згодою)
- начальник управління водного господарства (за згодою)
- начальник філії «Мостиський райавтодор» (за згодою)
- лісничий Мостиського лісництва (за згодою)
- лісничий Судововишнянського лісництва (за згодою)
- лісничий Крукеницького лісництва (за згодою)
- начальник фінансового управління
райдержадміністрації
- начальник відділу освіти райдержадміністрації
- головний лікар КЦРЛ (за згодою)
- начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
- міські, сільські голови (за згодою)

О. О. Сухий

