Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27 червня 2019 року

№
м. Помічна

Про хід виконання рішення
виконкому від 28.03.2019 року
№ 22 «Про затвердження Плану
заходів з підготовки та проведення
у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню
благоустрою та санітарного стану населених
пунктів Помічнянської громади»
На виконання рішення виконкому Помічнянської міської ради від
28.03.2019 року № 22 «Про затвердження Плану заходів з підготовки та
проведення у 2019 році Дня довкілля та поліпшення благоустрою та санітарного
стану населених пунктів Помічнянської громади», заслухавши інформацію
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(житлово-комунальна сфера) Хрущ І.В., начальника комунального підприємства
«Помічнянська ЖЕК № 2» Бардакової В.М., начальника Помічнянського
комбінату комунальних підприємств Юренка Ю.В. про підведення підсумків
виконання заходів з проведення у 2019 році Дня довкілля по поліпшенню
благоустрою та санітарного стану населених пунктів Помічнянської громади,
виконком міської ради відмічає, що по даному питанню було організовано і
проведено міські суботники 20 квітня та 04 травня 2019 року на вулицях, на
території підприємств, прилеглих і закріплених територіях Помічнянської
громади.
Комбінатом комунальних підприємств в строк до 30.05.2019 року було
ліквідовано
сміттєзвалища біля міських кладовищ «Федорівське» та
«Жовтневе», по вул. Небесної Сотні, по вул. Перемоги біля колишнього
хлібозаводу, вул. Гагаріна, Грушевського вивезено 84 м³ сміття; підчищено
бордюри по вул. Перемоги, Гагаріна, Енергетиків, Вишнева, придорожня
територія по вул. Лесі Українки, пров. Гайдамацького.
З метою вирівнювання профілю дороги проведено грейдерування
вул. Партизанська, Кармелюка, Гастелло, Миру, Левка Лук’яненка, Петлюри,
Кобилянської, Лисенка, Незалежності, об’їзної дороги по вул. Енергетиків,
Григорія Сковороди; по с. Помічна - вул. Коцюбинського, Толстого, Ткаченка;
по с. Новопавлівка – вул. Вишнева та по с. Червоний Розділ. Проведено
підсипку дороги по вул. Коцюбинського.

Працівниками з благоустрою проведено посадку рослин біля обелісків,
пам'ятників, в міському парку «Європейський», біля ставка і в селі Помічна.
Висаджено 400 кущів квітів, буксус 100 кущів, жасмин 4 кущів, ялівець
скельний 40 шт., ялівець стелючий 50 шт., береза – 7 шт., ялинки колючі
12 шт.; верба витка 12 шт., липа широколиста 30 шт., сосна 20 шт., катальпа
10 шт. Проведено вирубку порослі впродовж дороги по вул. Лесі Українки,
вул. Січових Стрільців, 1а (біля комунгоспу), вул. Перемоги, 85 (в сквері
афганців). Приведено у належний санітарний стан пам’ятники, парки, сквери
та площі міста; оновлено пішохідні переходи (зебри) по вул. Перемоги.
Комунальним підприємством «Помічнянська ЖЕК № 2» станом на
30.05.2019 року: здійснено вирубку порослі, кущів на закріпленій території
підприємства; ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища в районі міського
парку по вул. Перемоги, 94, пров. Небесної Сотні, 1, вул. Енергетиків, 8 – 45 м³
та вивезено 248 м³ сміття зі сміттєвих майданчиків. Проведено скошення трави
на міських кладовищах, по вул. Перемоги, в парках та скверах. Проведено
видалення аварійних дерев по вул. Небесної Сотні, Героїв Крут, с. Помічна.
Почищено бордюри доріг, проведені земельні роботи по облаштуванню клумб,
висаджені дерева.
На території старостинського округу Помічнянської міської ради
працівниками установ та організацій упорядковані та приведені у належний
санітарний стан закріплені території.
З метою поліпшення благоустрою і санітарного стану міста та усунення
виявлених недоліків, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в :
1. Інформації заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради (житлово-комунальна сфера) Хрущ І.В., начальника комунального
підприємства «Помічнянська ЖЕК № 2» Бардакової В.М., начальника
Помічнянського комбінату комунальних підприємств Юренка Ю.В. про
підведення підсумків виконання заходів з проведення у 2019 році Дня довкілля
по поліпшенню благоустрою та санітарного стану населених пунктів
Помічнянської громади, взяти до уваги.
2.
Виконкому міської
ради
звернутися
з
клопотанням
до
Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського ГУНП України в
Кіровоградській області (начальник Іщенко С.А.) щодо проведення
оперативних рейдів по виявленню фактів вивезення побутового сміття
населенням на несанкціоновані сміттєзвалища на території міста та в лісосмуги
приміської зони.
3. Директору підприємства «Помічнянський ринок» Добровеличківського
райспоживтовариства (директор Щіченко Є.В.) в строк до 20.07.2019 року :
- впорядкувати місце збору сміття та забезпечити систематичне
вивезення сміття з території ринку;
- постійно тримати територію ринку та прилеглу територію в
належному санітарному стані.

4. Виробничому підрозділу служби будівельних робіт і споруд
Знам’янського БМУ філії Одеська залізниця ПАТ Українська залізниця»
(начальник Помічнянської дільниці Соколюк А.Л.), комбінату комунальних
підприємств ( Юренко Ю.В.) в строк до 20.07.2019 року привести в належний
стан місце ремонту зовнішніх водомереж та встановити люки на відкритих
колодязях мережі каналізації та водопостачання.
5. Заступнику міського голови Хрущ І.В. активізувати роботу санітарної
та адміністративної комісій щодо вжиття адміністративних мір до порушників
Правил благоустрою та санітарного стану в м. Помічна.
6. Начальнику комбінату комунальних підприємств Юренку Ю.В. :
- виконати першочергові роботи щодо поліпшення стану звалища
твердих побутових відходів;
- провести очистку русел дренажів по вул. Вовченка та в районі «трьох
мостів»;
- провести ремонт наявної техніки.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Хрущ І.В.

Міський голова

Антошик М.М.

