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СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

2017 р. м.Старобільськ №

Про організацію проведення у 
2017 році заходів щорічної 
Всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля» на території 
Старобільського району

Відповідно до статті 16, пункту 4 статті 28, пункту 9 статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної 
всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та дня благоустрою 
населених пунктів» та Плану заходів з увічнення пам’яті захисників України 
на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 23 вересня 2015 року № 998-р, з метою забезпечення збереження та 
примноження зелених насаджень у місті Старобільськ та населених пунктах 
району, забезпечення суттєвого поліпшення естетичного, санітарного стану 
прибудинкових територій, закладів освіти, охорони здоров’я та культури, 
промислових об’єктів і об’єктів масового перебування та відпочинку 
населення, залучення громадськості, насамперед дітей і молоді, до вирішення 
цих завдань, поєднання зусиль державних та органів місцевого самоврядування 
у вирішенні екологічних завдань:

1. Провести на території району у квітні-травні 2017 року щорічну 
Всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та День благоустрою територій 
населених пунктів 08 квітня 2017 року.

2. Затвердити Склад районного штабу з координації виконання заходів з 
озеленення,благоустрою та санітарного очищення населених пунктів та 
прилеглих до них територій Старобільського району в 2017 році, що додається

3. Затвердити План заходів з озеленення,благоустрою та санітарного 
очищення населених пунктів та прилеглих до них територій Старобільського 
району в 2017 році, що додається.



4. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад інформувати 
відділ житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації про виконання місцевих планів заходів проведення у 
квітні-травні 2017 року щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 12, 
26 квітня та 10 травня 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Калініна О.С.

Перший заступник голови, 
виконуючий обов’язки голови 
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області
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СКЛАД
районного штабу з координації виконання заходів з озеленення,благоустрою та 

санітарного очищення населених пунктів та прилеглих до них територій 
Старобільського району в 2017 році

КАЛІНІН
Олександр Семенович
ЛИПОВИЙ
Роман Олександрович

ЛАБУЗОВ
Михайло Олександрович

ЯНЧЕНКО 
Володимир Іванович
ЛИМАНСЬКИЙ 
Олександр Федорович

БИКОВ
В’ячеслав Дмитрович 
АНТОНЕНКО 
Олександра Равілівна
ШУВАЄВ 
Роман Юрійович
ПРОПЛЬОТКІН 
В’ячеслав Михайлович
ІВАШКІНА 
Олена Анатоліївна
КЕЛЬНІ
Олександр Антонович
ФЕСЕНКО 
Любов Аркадіївна

ТОЛОК
Микола Васильович
БЕСПАЛИЙ 
Юрій Олексійович

- перший заступник голови райдержадміністращї, голова 
штабу

- в. о. Старобільського міського голови, секретар міської 
ради, заступник голови штабу (за згодою)

- начальник відділу житлово-комунального господарства 
таз питань цивільного захисту райдержадміністрації, 
секретар штабу

ЧЛЕНИ ШТАБУ:
- директор Державного підприємства «Старобільське 

лісомисливське господарство» (за згодою)
- виконуючий обов’язки начальника Старобільського 

Управління Держпродспоживслужби України у 
Луганській області (за згодою)

- головний лікар КУ «Старобільське РТМО» (за згодою)

- головний лікар КУ «Старобільський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

- начальник Старобільського РВ УМВС у Луганській 
області (за згодою)

- начальник Філії «Старобільська ДЕД» ДП «Луганський 
облавтодор» (за згодою)

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

- начальник відділу культури райдержадміністрації

- начальник відділу містобудування та архітектури 
райдержадміністрації, головний архітектор
Старобільського району

- директор КП «Благоустрій м. Старобільськ» (за згодою)

- директор ВТ ТОВ «Стартрейд-ЛТД» (за згодою)

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А. Черненко



Розпорядження голови 
Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

*

«Лі  » 1 7  року №?_¥_
ПЛАН

заходів з озеленення, благоустрою та санітарного очищення населених пунктів

ЗАТВЕРДЖЕНО

та прилеглих до них територій Старобільського району в 2017 році
№
з/п Заходи

Строк
виконай

ня
Відповідальні

1.

Здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ ТПВ, прибирання і приведення у 
належний санітарний стан прибудинкових 
територій, парків, скверів, дитячих, спортивних і 
господарських майданчиків, місць для вигулу 
домашніх тварин (собак), кладовищ, братських 
могил, меморіальних комплексів та місць почесних 
поховань, вулиць, доріг, тротуарів, велосипедних 
доріжок, зупинок міського транспорту кв

іт
ен

ь-
тр

ав
ен

ь 
20

17

Райдержадміністрація, 
виконкоми міської та 

сільських рад (за 
згодою)

2.
Забезпечення очищення від сміття берегів водойм 
у населених пунктах району до

25
.0

5.
20

17

Райдержадміністрація, 
виконкоми міської та 

сільських рад (за 
згодою)

3.
Вжиття заходів щодо приведення територій 
закладів охорони здоров’я району у належний 
санітарний стан, їх благоустрою й озеленення

Д
О

01
.0

5.
20

17

КУ «Старобільське 
РТМО»,

КУ «Старобільський 
РЦПМСД»

4.

Проведення заходів з озеленення, благоустрою й 
очищення територій навчальних закладів із 
залученням до цієї роботи учнівської та 
студентської молоді

до
10

.0
4.

20
17 Відділ освіти 

райдержадміністрацїї

5.
Провести заходи щодо наведення належного 
санітарного стану на територіях закладів культури 
в населених пунктах району

до
01

.0
5.

20
17

Відділ культури 
райдержадміністрацїї

6.

Провести обстеження стану пришляхових лісосмуг 
вздовж доріг загального призначення, та вжити 
заходи щодо очищення від побутового сміття

Д
О

10
.0

4.
20

17

Старобільська ДЕД, 
ДП «Старобільське 
ЛМГ» (за згодою)

7.
Забезпечити роботу адміністративних комісій 
щодо розгляду протоколів про адміністративні 
правопорушення (стаття 152 КУАП) по

ст
і

йн
о Виконкоми міської та 

сільських рад (за 
згодою)

8.

Здійснювати контроль за утриманням у належному 
технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів 
(п.26, частини 1, статті 10 Закону України «Про 
міліцію») по

ст
ій

н
0

Старобільський 
РВ УМВС 
(за згодою)



9.

Організувати обстеження лісових смуг, які 
знаходяться в користуванні сільгоспвиробників 
району, прилеглих до водних об’єктів територій, та 
здійснити заходи щодо ліквідації виявлених 
несанкціонованих сміттєзвалищ.

Д
О

30
.0

4.
20

17

Управління
агропромислового

розвитку
райдержадміністрації

10.
Надати допомогу сільським радам у вивезенні 
сміття з місць несанкціонованого складування на 
місцеві полігони твердих побутових відходів

до
30

.0
4.

20
17

Агропромислові 
підприємства 

(за згодою)

11.

Провести роз’яснювальну роботу серед населення, 
яке мешкає в індивідуальних житлових будинках 
населених пунктів району, з питань приведення 
садиб та прилеглих територій у належний 
санітарний стан, та про необхідність укладання 
договорів на вивезення побутових відходів

по
ст

ій
но

Виконком міської та 
сільських рад,

*ВТ ТОВ «Стартрейд -
лтд»

(за згодою)

12.

Забезпечити постійний контроль за утриманням у 
належній чистоті територій дворів та 
прибудинкових територій у населених пунктах 
району по

ст
ій

н
0

РВ УМВС, районна 
СЕС, виконкоми 

міської та сільських рад 
(за згодою)

13.
Провести в навчальних закладах району уроки, 
диспути, вікторини, семінари, виставки тощо на 
природоохоронну тематику по

ст
і

йн
о Відділ освіти 

райдержадміністрації

14.
Проведення щотижневого моніторингу стану 
виконання заходів з озеленення, благоустрою та 
санітарного очищення територій району по

ст
і

йн
о Відділ ЖКГ 

райдержадміністрації

15.

Забезпечити висвітлення в засобах масової 
інформації про проведення заходів з озеленення, 
благоустрою та санітарного очищення населених 
пунктів та прилеглих до них територій району по

ст
ій

н
0

Відділ організаційно -  
кадрової роботи 

райдержадміністрації

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А. Черненко


