УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від
м.Світлодарськ

_ №_

_

Про організацію робіт щодо підготовки м.Світлодарська до веснянолітнього періоду 2020 року

З метою комплексної підготовки м. Світлодарська до весняно-літнього періоду
2020 року та забезпечення належного санітарного стану на території населеного пункту
після зимового періоду, на виконання розпорядження голови Донецької
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від лютого
2020 року №
« Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів області до
весняно-літнього періоду 2020 року України, керуючись Законом України «Про
благоустрій населених пунктів», підпунктом 7 пункту “а” статті 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Провести у місті Світлодарськ:
1.1 Двомісячник з благоустрою з 17 березня по 17 травня поточного року.
1.2 День довкілля 18 квітня поточного року.
2. Затвердити заходи з організації робіт щодо підготовки м. Світлодарська до
весняно – літнього періоду 2020 року згідно з додатком (додається).
3. Начальнику відділу комунального господарства міської ради Колесник С.В.
надати до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації :
до 18 квітня 2020 року – звіт про проведення Дня довкілля ;
до 18 травня 2020 року – звіт про проведення робіт з благоустрою м.Світлодарська.
4. Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ
комунального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника
міського голови Прожогу В.М.
Міський голова

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від
_№ _ _
ЗАХОДИ
з організації робіт щодо підготовки м. Світлодарська до
весняно-літнього періоду 2020 року
№ з/п

ЗАХОДИ

1
1.

2
Організувати та забезпечити виконання робіт:

Термін
виконання
3

- очищення прибережної смуги водосховища

квітеньтравень

- з підготовки місць масового відпочинку
(площ, парків)

квітеньтравень

- з прибирання загальноміських доріг,
тротуарів, газонів

до 18 квітня

- з прибирання газонів, клумб та прилеглої
території до магазинів, офісів, підприємств

до 18 квітня

2.

- з прибирання газонів та асфальтового
покриття прибудинкової території
Провести загально-обласний суботник«День
довкілля» для покращення стану навколишнього природного середовища.

18 квітня

3.

Провести тематичні уроки, спрямовані на
виховання екологічної свідомості школярів

квітеньтравень

Керуючий справами виконкому
Розроблений:
Начальник відділу комунального
господарства

квітень

Відповідальні за
виконання
4
підприємства,
установи,
організації,
підприємці
підприємства,
установи,
організації,
підприємці
Вуглегірська ТЕС
КП «ВЕСТА»
установи,
організації,
підприємці
Адміністрація
підприємств,
підприємці
КП “Веста”
Підприємства,
установи,
організації,
підприємці
Навчальні заклади
міста

Л.П.ДЕЙКУН

С.В. Колесник

