МІСЬКИЙ ГОЛОВА М. ЗОЛОЧЕВА
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02.04.2021 № 67
Про проведення щорічної
всеукраїнської акції «За чисте довкілля»
та Дня благоустрою у 2021році
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
Указу Президента України від 06.08.1998 року № 855/98 « Про День довкілля»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.202010 року № 77, на
виконання листів Міністерства розвитку громад та територій України від
05 березня 2021 року №7/9.4/3365-21, Львівської обласної державної
адміністрації від 31 березня 2021 року №5/26-3361/0/2-21/7-13.2.1 «Про
проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та Дня
благоустрою у 2021 році з метою поліпшення стану довкілля, естетичного та
санітарного стану прибудинкових територій, доріг, тротуарів, зупинок
громадського транспорту, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків,
об’єктів
масового перебування та відпочинку населення, місць вигулу
домашніх тварин, кладовищ, меморіальних комплексів, місць почесних
поховань, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, очищення від сміття
берегів водойм, а також озеленення територій, діючи відповідно до ст. 42
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. –
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Провести на території Золочівської міської ради впродовж квітня – травня
2021 року акцію «За чисте довкілля» та День благоустрою у 2021році.
Відзначити в населених пунктах Золочівської міської територіальної
громади День довкілля 17 квітня 2021 року.
З метою забезпечення чистоти та порядку на території Золочівської
громади організувати та провести заходи з прибирання та благоустрою і
Дня довкілля із дотриманням карантинних вимог та обмежень,
запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
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від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2».
Керівникам підприємств, установ, організацій, загальноосвітніх
навчальних закладів (школи), дошкільних навчальних закладів (садочки),
позашкільних навчальних закладів (спеціальні школи) Золочівської
міської ради, житлових кооперативів, ОСББ, власникам індивідуальних
житлових будинків долучитися до організації проведення всеукраїнської
акції «За чисте довкілля». Провести санітарну очистку та благоустрій
прилеглих, закріплених за ними територій, з вивезенням сміття на
міський полігон твердих побутових відходів. Загальноосвітнім закладам
провести урок природи (довкілля) присвячений Дню благоустрою.
Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють господарську
діяльність на адміністративній території Золочівської міської ради,
забезпечити прибирання закріпленої території та вивіз відходів,
встановити урни для сміття, якщо такі не встановлені, біля об’єктів
господарювання, виконати роботи з благоустрою власних та прилеглих
територій у термін до 24 квітня 2021 року.
Старостам населених пунктів територіальної громади організувати та
провести заходи з прибирання об’єктів благоустрою на підвідомчій
території.
Золочівському
міському
виробничому
житлово-комунальному
підприємству :
- виконати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану
озеленення та благоустрою території Золочівської міської ради в термін
до 24 квітня 2021 року;
- разом із ТзОВ «Еко Баланс Золочів» додатково вивезти сміття з місць
прибирання на міський полігон твердих побутових відходів;
- провести відновлення благоустрою та озеленення місць розриття при
виконанні земляних ремонтних робіт, провести відновлювальні роботи в
місцях порушення об’єктів благоустрою (проїжджі частини вулиць,
тротуари, газони та зелені зони), здійснити підсів трави та посадку нових
дерев та кущів;
- спільно із старостами сіл провести прибирання придорожних смуг та
зупинок громадського транспорту на комунальних дорогах та дорогах
загального користування місцевого значення;
- провести додаткові заходи по упорядкуванню кладовищ, братських
могил, меморіальних комплексів, місць почесних поховань, об’єктів
культурної спадщини;
- забезпечити необхідними інструментами та матеріалами учасників під
час проведення прибирання.
Головам гаражних кооперативів, організувати до 24 квітня 2021 року
прибирання власних та прилеглих до ГБК територій.
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Мешканцям приватного сектору утримувати в належному санітарному
стані садиби та інші господарські споруди, прилеглі території до своїх
земельних ділянок.
Керівники підприємств, організацій, установ незалежно від форм
власності і
відомчого
підпорядкування,
несуть персональну
відповідальність за виконання цього розпорядження. Про хід проведення
заходів з прибирання та благоустрою інформувати Золочівську міську
раду до 26 квітня 2021 року.
Контроль за виконанням розпорядження покладаю на заступника
міського голови Рибаху Б. В.

Міський голова

(підпис)

Ігор ГРИНЬКІВ

