УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від __31.03.2021_ №__140рг__
м.Покровськ
Про організацію робіт із забезпечення чистоти,
порядку, поліпшення санітарного стану на території
міста Покровська та приєднаних територіях
на 2021 рік

З метою комплексної підготовки до весняно-літнього періоду 2021 року, святкування
Великодня, проведення Дня пам’яті померлих та забезпечення належного санітарного стану
на території міста Покровська та приєднаних територіях після зимового періоду, на
виконання пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року
№ 777-р про проведення у квітні-травні 2021 року щорічної всеукраїнської акції з
благоустрою «За чисте довкілля» та Дня благоустрою територій населених пунктів,
керуючись статтями 10, 20 Закону України від 6 вересня 2005 року № 2807-ІV «Про
благоустрій населених пунктів», статтями 42, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року
№ 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Провести в м. Покровську та на приєднаних територіях:
1.1. Всеукраїнську щорічну акцію «За чисте довкілля» - з 01 квітня по 29 травня 2021
року.
1.2 . День благоустрою – 17 квітня 2021 року.
1.3. Загальноміські толоки, у тому числі в межах акції «За чисте довкілля» та
підготовки міста до весняно-літнього періоду (09.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021).
2.
Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою, забезпечення
чистоти, порядку і поліпшення санітарного стану територій міста Покровська та приєднаних
територій (додаток 1).
3.
Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков), КУ «Покровський
координаційний комітет самоорганізації населення» (Єрмолович), старостам (Біленко,
Андрійченко, Ніколаєву, Бражко, Кабанець, Новікову, Павленко, Ухову, Шапошнику):
3.1. Залучити до проведення Толок підприємства та організації всіх форм власності,
фізичних осіб, підприємців, житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків.
3.2. Визначити місця проведення Толок на території міста та приєднаних територіях.
3.3. Залучити до збору і вивозу сміття, у тому числі опалого листя, автотранспорт та
механізми підприємств різних форм власності (за погодженням).
4. Департаментам, управлінням і відділам міської ради приймати участь у Толоках,
залучати до участі, в межах відведеної території, підпорядковані підприємства та заклади.
5.
Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков) спільно з
КП
«Управління міського господарства» (Назаров) та КП «Багатогалузевого комунального
підприємства» (Кислий) організувати місця для проведення Толок, визначити види робіт.

6.
КП
«Управління
міського господарства»
(Назаров)
та
КП
«Багатогалузевого комунального підприємства» (Кислий) підготувати необхідну кількість
інвентарю, та сприяти у виділенні спецтехніки під час проведення Толок.
7. Житлово-комунальному відділу міської ради (Візенков), відділу освіти міської ради
(Гнатенко), управлінню сім’ї, молоді та спорту міської ради (Швайко), відділу культури,
туризму та охорони культурної спадщини міської ради (Олехнович), відділу охорони
здоров’я міської ради (Овчаренко), старостам (Біленко, Андрейченко, Ніколаєву, Бражко,
Кабанець, Новікову, Павленко, Ухову, Шапошнику), КУ «Покровський координаційний
комітет самоорганізації населення» (Єрмолович), комунальному підприємству «Управління
міського господарства» (Назаров), комунальному підприємству ««Багатогалузеве
комунальне підприємство» (Кислий), комунальному підприємству «Покровськводоканал»
(Коваль), комунальному підприємству «Покровськтепломережа» (Батенко), комунальному
підприємству «Покровська ритуальна служба» (Масенець), ПП «КУ «Комфорт»
(Луганський), відділу екології, клімату та енергозбереження міської ради (Афанасьєва), КП
«Муніципальна служба правопорядку» (Антипенко), управлінню інформаційної та
внутрішньої політики міської ради (Зоря) забезпечити виконання заходів щодо проведення
робіт з благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і поліпшення санітарного стану
територій міста Покровська та приєднаних територій, згідно з додатком 1.
8. При проведенні робіт з благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і поліпшення
санітарного стану територій міста Покровська та приєднаних територій, дотримуватись
карантинних обмежень, із застосуванням засобів індивідуального захисту.
9. Щоп’ятниці надавати до житлово-комунального відділу міської ради у письмовому
та електронному вигляді (e-mail: pokrovsk.jko@gmail.com). звіт за типовою формою
(Додаток 2).
10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Федорова С.

В.о.міського голови

Н. Іваньо

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від __31.03.2021_ №__110рг__
ЗАХОДИ
щодо проведення робіт з благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і поліпшення
санітарного стану територій міста Покровська та приєднаних територій
№
1
1

2

3

4

5

6

Найменування заходів
2
Організувати та провести роботи з
проведення робіт з благоустрою та
забезпечення чистоти, порядку і
поліпшення санітарного стану міста та
приєднаних територій, у тому числі
ліквідацію накопичень безхазяйних
відходів у зонах озеленення та місцях,
вільних від забудови, благоустрій
пам’ятних
місць
та
цвинтарів,
ліквідацію звалищ сміття, благоустрій
берегів водоймищ, приведення до
належного
стану
прибудинкових
територій, території прилеглої до
об’єктів соціального та культурного
значення тощо
З
метою
покращення
стану
навколишнього
природного
середовища, провести загальноміські
Толоки та акцію «За чисте довкілля»

Термін
виконання
3

квітень –
травень
2021 року

09.04.2021,
23.04.2021,
29.04.2021

Встановити сезон роботи міських
з 01.05.2021
фонтанів,
громадських
туалетів.
до
Забезпечити водопостачання об’єктів
30.09.2021
благоустрою
Забезпечити
сталу
роботу
світильників, кабельних ліній, шаф
протягом
управління
і
заміну
недіючих
року
електричних освітлювачів в місцях
масового відпочинку
Підготувати території кладовищ та
під’їзні шляхи до них, до поминальних до 01.05.2021
днів.
Забезпечити очищення узбіч доріг
побілку бордюр

та
протягом
року

Відповідальний виконавець
4
Виконавчі органи міської
ради, старости, комунальні
підприємства,
комітет
самоорганізації населення,
підприємства, заклади та
організації
всіх
форм
власності, юридичні особи,
фізичні особи - підприємці
(відповідно до компетенції),
об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків

Виконавчі органи міської
ради, старости, комунальні
підприємства,
комітет
самоорганізації населення,
підприємства, заклади та
організації
всіх
форм
власності, юридичні особи,
фізичні особи – підприємці,
об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»,
КП «Покровськводоканал»
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»

Старости, КП «Покровська
ритуальна
служба»,
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»
КП «Покровськтепломережа»,
КП «Покровськводоканал»

7

Забезпечити дотримання відповідних
санітарних вимог при функціонуванні
протягом
парків, скверів, інших місць масового
року за
відпочинку тощо, в рамках проведення
необхідністю
карантину

8

Забезпечити приведення пам’ятників у
належний стан, за потреби виконати
поточний ремонт, а також виконати
посадку квітників біля пам’ятних знаків до 01.05.2021

9

Забезпечити
звалищ

ліквідацію

безхазяйних
постійно

КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»
КП «Покровськводоканал»
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»
відділу культури, туризму та
охорони
культурної
спадщини міської ради та
інші
балансоутримувачі
об’єктів
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»,
Старости
КП «Покровськводоканал»

10

Провести ревізію пожежних гідрантів,
до 01.05.2021
забезпечити їх працездатність

11

Забезпечити
виконання
ремонту
дорожнього покриття вулиць та
очищення
зливової
каналізації
вулично-дорожньої мережі міста, у т.
ч. під час підготовки міста до
Великодня та поминальних днів

протягом
року

Житлово-комунальний відділ
міської
ради,
КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»

12

Забезпечити
озеленення
міської
території та приєднаних територій

протягом
року

КП «Багатогалузеве
комунальне підприємство»,
Старости, КУ «Покровський
координаційний
комітет
самоорганізації населення»,
об’єднання
співвласників
багатоквартирних будинків,
житлово-будівельні
кооперативи

13

Забезпечити виконання робіт з
ліквідації накопичених за зиму
протиожиледних матеріалів та сміття
на вулицях, дорогах, зупинках,
тротуарах та прилеглих територіях,
прибудинкових територіях
Привести у належний стан малі
архітектурні форми, дитячі, спортивні
майданчики

квітень
2021 року

КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»,
Старости, підприємства, які
обслуговують житловий фонд,
ОСББ,
житлово-будівельні
кооперативи
Старости,
відділ
освіти
міської ради, управління сім’ї,
молоді та спорту міської ради,
відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини
міської
ради,
КП «Багатогалузеве
комунальне
підприємство»,
відділу охорони здоров’я
міської ради, підприємства,
які обслуговують житловий
фонд, ОСББ, ЖБК
Відділ освіти міської ради,
відділ екології, клімату та
енергозбереження
міської

14

протягом
року

15

Провести
комплекс
заходів,
спрямованих
на
формування
екологічної свідомості школярів та

квітень травень
2021 року

16

17

18

молоді, а саме: тематичні уроки,
екологічні конкурси, акції та інше
Активізувати проведення перевірок Протягом року
санітарного
стану
територій,
прилеглих до організацій, установ,
підприємств, незалежно від їхньої
форми власності. При виявленні
порушень, притягувати винних осіб до
відповідальності згідно з чинним
законодавством.
Привертати увагу через засоби масової
Квітень інформації
мешканців
міста
і травень 2021
приєднаних територій та підприємства
року
всіх форм власності до активної участі
у благоустрою міста та приєднаних
територіях протягом акції «За чисте
довкілля» з благоустрою, проведення
загальноміської Толоки, Дня Довкілля
та благоустрою
Щоп’ятниці надавати до житловокомунального відділу міської ради у До 29 травня
письмовому та електронному вигляді
2021 року
звіт за типовою формою, що додається
(e-mail: pokrovsk.jko@gmail.com).

Керуючий справами виконкому ради

ради
КП «Муніципальна служба
правопорядку»

Управління інформаційної та
внутрішньої політики міської
ради

Cтарости,
відділ
освіти
міської ради, управління сім’ї,
молоді та спорту міської ради,
відділу культури, туризму та
охорони культурної спадщини
міської ради, комунальні
підприємства,
комітет
самоорганізації
населення,
підприємства, заклади та
організації
всіх
форм
власності

А. Жук

План заходів щодо проведення робіт з благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і
поліпшення санітарного стану територій міста Покровська та приєднаних територій на 2021
рік підготовлений житлово-комунальним відділом міської ради
Начальник житлово-комунального відділу

Д.Візенков

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від __31.03.2021_ №__140рг__

Звіт
про результати проведення щорічної всеукраїнської акції "За чисте довкілля"
в _________ станом на
2021 р.
(назва міста/району)

№

Найменування заходів

Кількість населених пунктів
1

у т.ч. міст

один.
один.

Ліквідовано несанкціонованих
сміттезвалищ, у тому числі:

шт.

- у межах смуг улиць та доріг
населених пунктів;

шт.

- на прибудинкових територіях;

2

Один.
виміру

- на пустирях в межах населених
пунктів

Загальна
кількість
(всього в
населених
пунктах)

шт.
шт.

Осяг зібраних побутових відходів на
несанкціонованих сміттєзвалищах

Відремонтовано
(висаджено),
од

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тис. м

3

3
Наявність, технічний та санітарний
стан:
- прибудинкових територій
- парків

Х
тис. м²
од.
тис. м²

- скверів

од.
тис. м²

- дитячих майданчиків

од.
тис. м²

- спортивних майданчиків

од.
тис. м²

- господарських майданчиків

од.
тис. м²

- місць вигулу домашніх тварин
(собак)
4

Прибрані
(приведені в
належний
санітарний та
естетичний стан)

од.
тис. м²

Х

Зелені насадження загального
користування:

5

- дерева

тис.шт

- кущі

тис.шт

- газони

тис. м²

- квітники

тис. м²

Наявність, утримання місць
поховання:
- кладовищ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

од
га

6

- братських могил

од.

- меморіальних комплексів

од.

- місць почесних поховань

од.

Наявність, прибирання та
впорядкування вулиць та доріг
населених пунктів, зокрема:

тис.м2

- доріг
- тротуарів
- велосипедних доріжок
- зупинок громадського транспорту
7
Витрачено коштів на благоустрій
всього, у т.ч.
- бюджетних
8
9

10

11

- позабюджетних

млн.грн
млн.
грн
млн.
грн

Протяжність очищених від сміття
берегів водоймів
Кількість залученої до участі у
весняних толоках громадскості,

осіб

у т.ч. Учнівської молоді,
студентської молоді
Визначено громадян найбільш
активних учасників всеукраїнської
акції

Керуючий справами виконкому ради

Х

тис.м2
Х

Х

осіб

Х

Х

осіб

Х

Х

Х

Х

осіб

А. Жук

Звіт про результати проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» в
м. Покровску та приєднаним територія станом на
2021 р підготовлений житловокомунальним відділом міської ради
Начальник житлово-комунального відділу

Д.Візенков

