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м. Деражня

проект
№

Про проведення двомісячника
благоустрою в м. Деражня
Керуючись п.п.7 п. ”а” ч.1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
з метою забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою міста
міськвиконком
ВИРІШИВ:
1. Провести на території міста Деражня двомісячник благоустрою з 01 березня
по 30 квітня 2019 року.
2. Провести 12 квітня 2019 року весняну загальноміську толоку з благоустрою
території міста Деражня.
3. КП «Деражнянська ЖЕК №1», КП «Деражнянський міськводоканал»,
керівникам підприємств, організацій, установ (незалежно від форм власності),
які знаходяться на території міста та мешканцям міста привести в належний
санітарний стан закріплені та прибудинкові території.
4. КП «Деражнянська ЖЕК №1»:
- провести заходи щодо виявлення на території міста безхазяйних відходів,
подати в міськвиконком графік роботи по санітарній очистці прибережних та
пришляхових смуг, місць загального користування, благоустрою територій
кладовищ міста;
- забезпечити впорядкування, ремонт автобусних зупинок, приведення в
належний санітарно – технічний стан криниць громадського користування,
відповідно до встановлених норм та правил;

- провести роботи по санітарній очистці пришляхових смуг, тротуарів міста від
гілок дерев, посипного матеріалу, а також виконати необхідний комплекс робіт з
догляду за зеленими насадженнями міста;
- провести реконструкцію існуючих та посадку нових зелених насаджень в
міському парку відпочинку;
- провести зачистку території міста, прибережної смуги від побутового та
іншого сміття, ліквідувати стихійні смітники;
- привести в належний санітарний стан території меморіальних комплексів,
кладовищ, місць масового відпочинку та прилеглі до них території;
- провести обстеження вулично – шляхової мережі, здійснити першочергові
заходи з ремонту та утримання доріг;
- привести до належного естетичного та санітарного стану прибудинкові
території, дитячі та спортивні майданчики, парк і сквери;
- виконати роботи щодо приведення до санітарно – технічних норм полігону
твердих побутових відходів.
5. КП «Деражнянський міськводоканал»:
- забезпечити приведення в належний санітарний стан зони I поясу охорони
водозаборів. Забезпечити очистку резервуарів для води та проводити постійний
контроль за відповідністю питної води встановленим стандартам.
6. КП «Деражнянська ЖЕК №1», КП «Деражнянський міськводоканал» про
проведену під час місячника благоустрою роботу інформувати міськвиконком на
засіданні16 .05.2019 року.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Беднарського О. А..

Міський голова

А. М. Ковпак

