Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 28 березня 2019 року

№ 22
м. Помічна

Про затвердження Плану заходів з
підготовки та проведення у 2019 році
Дня довкілля по поліпшенню благоустрою
та санітарного стану населених пунктів
Помічнянської громади
З метою пропаганди охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів, приведення до належного стану населених пунктів, зелених
зон, місць відпочину, прибережних смуг річок і водоймищ, виховання у
населення бережливого ставлення до навколишнього природного середовища,
налагодження зв'язків, на виконання розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 28.02.2019 року № 424-р «Про проведення
в області у 2019 році Дня довкілля», керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» з метою поліпшення благоустрою та
санітарного стану міста, виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Затвердити План заходів з проведення у 2019 році Дня довкілля по
поліпшенню благоустрою та санітарного стану населених пунктів
Помічнянської громади. ( додається )
2. Затвердити склад організаційного комітету по проведенню у 2019 році
Дня довкілля по поліпшенню благоустрою та санітарного стану населених
пунктів Помічнянської громади у складі 10 чоловік. (додається).
3. Заступнику міського голови Хрущ І.В. посилити контроль за роботою
комунальних підприємств Помічнянської громади.
4. Про хід виконання даного рішення та підведення підсумків
виконання заходів розглянути на травневому засіданні виконкому.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Хрущ І.В.

Міський голова

Антошик М.М.

Затверджено
рішенням виконкому
Помічнянської міської ради
від 28.03.2019 року № 22

ЗАХОДИ
по проведенню у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню благоустрою та санітарного
стану населених пунктів Помічнянської громади
1. Забезпечити неухильне виконання рішення 15-ї сесії міської ради
23-го скликання № 212 від 29.08.2000 року “Про правила благоустрою,
забезпечення чистоти і порядку на території міста”.
2. Керівникам всіх підприємств незалежно від підпорядкування та форм
власності, приватним підприємцям та громадським організаціям і громадянам
Помічнянської громади :
- організувати і провести міські суботники 20 квітня та 04 травня 2019 року
на вулицях, на території підприємств та прилеглих територіях, закріплених за ними
рішенням виконкому № 40 від 24 березня 2011 року.
3. Комбінату комунальних підприємств ( начальник Юренко Ю.В.) в строк до
07.05.2019 року :
- ліквідувати
несанкціоновані сміттєзвалища біля міських кладовищ
Федорівське та Жовтневе, біля загальноосвітньої школи № 3, вул. Січових Стрільців,
вул. Горького; вул. Будівельників та біля виїзду на Новоукраїнку;
- організувати і провести побілку бордюрів по вул. Перемоги
та
по вул. Гагаріна;
- за погодженням із Добровеличківським відділенням поліції Новоукраїнського
ГУНП провести ряд оперативних рейдів щодо виявлення фактів вивезення побутового
сміття населенням на несанкціоновані сміттєзвалища на території Помічнянської
громади та в лісосмуги;
- спиляти сухостійні дерева та гілля по вул. Перемоги;
- з метою вирівнювання профілю дороги провести грейдерування
вулиць: Партизанська, Кармелюка, Гастелло, Миру, Левка Лук’яненка, Петлюри,
Кобилянської, Лисенка, вул. Незалежності, об’їзна дорога по вул. Горького та по
вул. Енергетиків, Григорія Сковороди, Ярослава Мудрого; по с. Помічна - вул.
Коцюбинського, Толстого, Ткаченка, по с. Новопавлівка – вул. Вишнева, с. Червоний
Розділ;
- провести підсипку дороги вулиць : Першотравнева, Лисенка, Об’їзна (масив
Енергетиків),
Кобилянської,
Гастелло,
Григорія
Сковороди,
Затишна,
вул. Герасимівська, пров. Шишкіна; по с. Помічна вул. Толстого, дороги на міське
кладовище Федорівське;
- провести очистку русел дренажу по вул. Вовченка після проходження повені;
- пофарбувати існуючі дитячі майданчики;
- оновити пішохідні переходи (зебри) по вул. Перемоги та біля дитячих
дошкільних та навчальних закладів;
- виконати першочергові роботи щодо поліпшення стану звалища твердих
побутових відходів;
- провести ремонт наявної техніки;
- провести ремонт пам’ятників в селі Помічна.
4.
Комунальному підприємству «Помічнянська ЖЕК № 2 (начальник
Бардакова В.М.) в строк до 07.05.2019 року:
- здійснити вирубку порослі, кущів біля багатоквартирних будинків;

- спиляти сухостійні дерева та впорядкувати закріплені території;
- ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища в районі міського парку,
пров. Небесної Сотні 1 та по вул. Енергетиків 8;
- прибрати біля сміттєвих майданчиків.
5. Виконуючому обов’язки старости старостинського округу Помічнянської
міської ради Чорновіровій Л.Б. в строк до 25.04.2019 року упорядкувати
скотомогильник, закріплені території старостинського округу та привести їх у
належний санітарний стан.
6. Робітникам з благоустрою Помічнянської міської ради посадити 80 шт. троянд
по вул. Енергетиків, Перемоги та по пров. Чехова.
7. Виробничому підрозділу служби будівельних робіт і споруд Знам'янського
БМУ (виконроб Соколюк А.Л.) та комбінату комунальних підприємств (начальник
Юренко Ю.В.) в строк до 10.05.2019 року привести в належний стан місце ремонту
зовнішніх водомереж та встановити люки на відкритих колодязях мережі каналізації
та водопостачання.
8.
Рекомендувати
начальнику
Добровеличківського
РЕМ
ПрАТ «Кіровоградобленерго» Степанцову С.Г. привести в належний стан територію
біля трансформаторів та впорядкувати місце встановлення опор біля залізничного
мосту по вул. Альохіна.
9. Рекомендувати директору підприємства «Помічнянський ринок» Щіченко Є.В.
в строк до 10.05.2019 року :
- впорядкувати місце збору сміття та забезпечити систематичне вивезення
сміття з ринку;
- постійно тримати територію ринку та прилеглу територію в належному
санітарному стані.
10. Приватним підприємцям міста в строк до 10.05.2019 року встановити урни для
сміття та систематично здійснювати прибирання біля своїх об'єктів торгівлі.
11. Звернутися з проханням до голів вуличних комітетів на протязі
проведення у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню благоустрою та санітарного
стану населених пунктів Помічнянської громади, провести роботу з мешканцями
приватного сектору щодо вивезення сміття з узбіччя вулиць напроти приватних садиб
та активізувати роботу щодо організованої та своєчасної сплати за вивезення сміття,
яке здійснює Помічнянський комбінат комунальних підприємств.
12. Головам ОСББ на протязі проведення у 2019 році Дня довкілля провести
роботу з мешканцями квартир про здійснення вирубки порослі, кущів біля
багатоквартирних будинків та закріпленій території.
13. Заступнику міського голови Хрущ І.В. активізувати роботу санітарної та
адміністративної комісій щодо вжиття адміністративних мір до порушників правил
благоустрою та санітарного порядку.
14.
Начальнику загального відділу виконкому міської рали Юрченко Т.С.
розмістити оголошення на офіційному веб-сайті Помічнянської міської ради щодо
проведення 20 квітня та 04 травня 2019 року загальноміського суботника по
проведенню у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню благоустрою та санітарного
стану неселених пунктів Помічнянської громади.
__________________

Затверджено
рішенням виконкому
Помічнянської міської ради
від 28 березня 2019 року № 22
СКЛАД
організаційного комітету з проведення у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню
благоустрою та санітарного стану населених пунктів Помічнянської громади
Голова оргкомітету
Антошик Микола Миколайович

- міський голова

Заступник голови оргкомітету
Хрущ Ірина Валентинівна

- заступник міського голови

Секретар оргкомітету
Руда Марина Леонідівна
Члени оргкомітету:
Бардакова Валентина Михайлівна

- керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету
- начальник комунального підприємства
«Помічнянська ЖЕК№ 2

Козаченко Сергій Павлович

- інспектор з благоустрою Помічнянської
міської ради

Мосенцев Олег Миколайович

- депутат міської ради, голова постійної
комісії з питань будівництва, ЖКГ,
транспорту і зв’язку та земельних
відносин (за згодою)

Пендюр Ірина Сергіївна

- начальник відділу ЖКГ, архітектури та
містобудування

Чорновірова Любов Борисівна

- в.о. старости старостинського округу
Помічнянської міської ради

Юренко Юрій Володимирович

- начальник Помічнянського комбінату
комунальних підприємств

Янчук Дмитро Васильович

- начальник виробничого підрозділу
служби вагонного депо «Вагонне
ремонтне депо Помічна» (за згодою)

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету

Руда М.Л.

