ГОСТОМЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
08290, селище Гостомель, вулиця Свято - Покровська, 125 тел-факс 315-56

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 20

09 березня 2017 року

Про проведення двомісячника з
благоустрою території селища Гостомель
З метою поліпшення стану довкілля, залучення широких верств населення
до благоустрою, приведення в належний стан селище, збереження та примноження
зелених насаджень, поліпшення естетичного, санітарно-епідеміологічного стану
прибудинкових територій, об’єктів масового перебування та відпочинку населення,
керуючись ст.5, 9 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради
ВИРІШИВ:
1. Провести
двомісячник
по
благоустрою
території
селища
Гостомель
з 13 березня 2017 року по 12 травня 2017 року.
2. Затвердити:
2.1 Склад робочої групи по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №1);
2.2. План заходів по проведенню двомісячника з благоустрою ( додаток №2).
3. Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання робіт в ході
двомісячника.
4. Власникам приватних садиб провести благоустрій та постійно утримувати
в належному стані прилеглі до будинків і садиб території, не допускати складування
будівельних матеріалів за межами власних земельних ділянок, відремонтувати
та пофарбувати паркани та інше.
5. Керівникам лісових господарств, розміщених на території селища привести
в належний санітарний стан лісосмуги вздовж доріг, очистити їх від сміття.
6. Керівникам підприємств інформувати виконавчий комітет Гостомельської селищної
ради про проведену роботу по благоустрою прилеглої території під час двомісячника
благоустрою на засіданні виконавчого комітету в червні 2017 року.
7. Рішення виконавчого комітету є обов'язковим для виконання мешканцями селища та
всіма підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території селища.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови
Штутмана Є.А.
Селищний голова

Ю.І.Прилипко

Керуючий справами

С.В.Чечко

Заступник селищного голови

Є.А.Штутман

Юрист

В.В.Чернуха

Додаток №2 до рішення виконкому №20 від 09.03. 2017 року
ПЛАН
Заходів по проведенню двомісячника благоустрою з 10.03. 2017 р. по 01.05.12017 р.
№
п/п
1

2

Найменування заходу
Забезпечити широке висвітлення двомісячника в засобах масової інформації (офіційному сайті селищної ради).

Березень-

політичні партії, благодійні фонди та релігійні конфесії.

квітень

Повідомити установи та організації в прибиранні закріпленої за ними території згідно затвердженого переліку.

4

Провести роз'яснювальну роботу серед учнів ЗОШ, щодо збереження чистоти навколишнього середовища.

5

В ході двомісячника організувати і провести толоки по прибиранню території селища.

6

Визначити кількість та місця несанкціонованих сміттєвих звалищ в селищі Гостомель.

До 14.03.1
р.
Постійно

до 30.04.17
р
до 22
.03.17 р.

Санітарне очищення, парків, скверів, зон відпочинку (берегів ставків та озер), проїжджої частини вулиць,

Згідно

тротуарів, автобусних зупинок, проведення поточного ремонту доріг.

графіка
до 26.04 .

8

Виконати вапнування бордюрів, дерев, електричних опор.

9

Впорядкувати та привести в належний стан селищне кладовище, братські могили та пам'ятники.

10

Забезпечити озеленення території селища.

11

Провести благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних будинків.

12

Прибирання та приведення в належний стан прибудинкової території приватних будинків.

13

Прибирання, приведення в належний стан дитячих та спортивних майданчиків.

14

Провести обстеження та закрити відсутні люки - каналізаційні, водопровідні, газові.

15

30.04.17р.

Залучити до запланованих заходів в ході проведення Двомісячника з благоустрою громадські організації,

3

7

Термін
виконанн
я
З 13.03.до

17 р.
до 26.04 .
17 р.
до 26.04 .
17 р.

Робочій групі щотижня проводити перевірку стану виконання робіт в ході двомісячника, інспекції з благоустрою
в разі невиконання заходів надсилати приписи і приймати невідкладні міри по виконанню розпорядження.

Керуючий справами
С.В. Чечко
Додаток №1
До рішення виконкому
№ 20 від 09 березня 2017 року

до 26.04 .
17 р.
до 26.04 .
17 р.
до 26.04 .
17 р.
до 26.04 .
17 р.
Постійно

СКЛАД
робочої групи виконавчого комітету Гостомельської селищної ради
по проведенню двомісячника з благоустрою
13. 03. 2017 р.- 12.05.2017 р.
Керівник групи Штутман Є.А. - заступник селищного голови;
Члени групи:
1. Сакун І.М.- інспектор з благоустрою;
2. Єрмолаєв В.А. - начальник відділу містобудування та архітектури
3. Пустовалов В.В. - начальник КП «УЖКГ «Гостомель»;
4. Саблук Т.Ю. - директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 14;
5. Мельник Б.В. - завідувач Гостомельськоюамбулаторією;
6. Співак М.О. - селищна поліція;
7. Легоміна О.М. - СТОВ «Бучанське»;
8. Марченко М. О - технічний директор АТ «Ветропак Гостомельський
склозавод»
Керуючий справами
С.В. Чечко

