
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 25 лютого 2022 року №77
смт. Більшівці

Про затвердження заходів з
проведення акції “За чисте
довкілля” та “Дня благоустрою”

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого
комітету Більщівцівської  селищної ради від 06 квітня 2021 року № 61 «Про
затвердження Правил благоустрою на території населених пунктів
Більшівцівської  селищної ради»,з метою поліпшення стану довкілля,
озеленення, благоустрою населених пунктів Більшівцівської  селищної  ради
виконавчий комітет вирішив :

1.Затвердити заходи з проведення акції “За чисте довкілля” та “Дня
благоустрою” на території населених пунктів Більшівцівської територіальної
громади (Заходи додаються).

2.Відповідальним особам забезпечити виконання затверджених Заходів .
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника

селищного голови Бойчук  Марію Григорівну.

Селищний  голова Василь  Саноцький



ПЛАН ЗАХОДІВ

проведення акції “За чисте довкілля” та “Дня благоустрою” на території
населених пунктів Більшівцівської територіальної громади

в період з 14.03.2022 по 20.04.2022

1. Старостам старостинських округів, начальнику КП «Більшівці–ЕКО» в термін
до 1 квітня 2021року:
- повідомити керівників підприємств, установ, організацій та жителів сіл про
необхідність здійснити комплекс заходів щодо приведення в належний санітарний
та естетичний стан прилеглих та прибудинкових територій;
-повідомити керівників підприємств, установ, організацій, а також, населення про
необхідність укладання угод на вивезення ТПВ ;
2. КП «Більшівці–ЕКО», населення громади :

· провести санітарну обрізку дерев вздовж комунальних доріг та
тротуарних доріжок

· впорядкувати території кладовищ, меморіалів, пам’ятників та
об’єктів культурної спадщини;

· привести в належний санітарний та естетичний стан парки,
спортивні і дитячі майданчики (очистити від опалого листя та
побутових відходів, за необхідності відновити захисне
фарбування);

· прибирати на території населених пунктів та смуг відводу автомобільних
доріг в межах приналежності території ТГ;

· провести впорядкування зупинок;
· провести висадку квітів та зелених насаджень.

3. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту, педагогічним колективам
ліцеїв та гімназій протягом квітня:
· забезпечити проведення навчально-роз’яснювальної роботи з

дітьми дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів щодо
збереження довкілля та необхідності сортування відходів,

· забезпечити приведення в належний санітарний та естетичний стан
території шкіл та дошкільних навчальних закладів.

· забезпечити наявність в закладах освіти інформаційних плакатів, щодо
охорони довкілля.

4.Встановити 13 квітня 2022р днем толоки .

Керуючий справами (секретар)                                    О.Костів
виконавчого комітету


