
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

 
 

21.04.2010 №  104 
 
Про проведення заходів 
з озеленення та благоустрою  
населених пунктів Запорізької  
області та затвердження  
обласного штабу 
 
 

Керуючись статтями 13, 16, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.2010  
№ 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою 
«За чисте довкілля» та з метою озеленення та благоустрою населених пунктів 
Запорізької області. 

 
1. Створити обласний штаб з координації виконання заходів з озеленення 

та благоустрою (далі – Обласний штаб). 
 

2. Затвердити склад Обласного штабу (додається). 
 
3. Затвердити заходи з озеленення та благоустрою населених пунктів 

Запорізької області (додаються). 
 

4. Головам райдержадміністрацій: 
 
4.1. створити територіальні штаби з координації виконання заходів з 

озеленення та благоустрою; 
4.2. забезпечити протягом 2010 року здійснення заходів з озеленення та 

благоустрою населених пунктів Запорізької області; 
4.3. забезпечити проведення 24.04.2010 Всеукраїнського суботника з 

благоустрою територій населених пунктів із залученням до участі у заходах 
колективів підприємств, установ, організацій, а також мешканців житлових 
мікрорайонів, студентської та учнівської молоді; 

4.4. запропонувати взяти участь у зазначених заходах підприємствам, 
організаціям, установам і закладам, що належать до їх сфери управління із 
закріпленням за ними відповідних територій на постійній основі; 

4.5. надавати управлінню житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів з озеленення та 
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благоустрою, затверджених цим розпорядженням, щомісяця до 5 числа, 
що настає за звітним періодом. 

 
5. Запропонувати Запорізькій обласній раді, міським головам міст 

обласного значення, Головному управлінню МВС України в Запорізькій області, 
Державній екологічній інспекції в Запорізькій області, Державному закладу 
«Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція» забезпечити виконання 
п. 4 цього розпорядження.  

 
6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації: 
 
6.1. взяти участь в організації та проведенні заходів з озеленення та 

благоустрою населених пунктів Запорізької області; 
6.2. забезпечити участь в проведенні Всеукраїнського суботника з 

благоустрою територій населених пунктів 24.04.2010 працівників структурних 
підрозділів облдержадміністрації.  

 
7. Управлінню у справах преси та інформації обласної державної 

адміністрації забезпечити систематичне інформування населення через засоби 
масової інформації та Інтернет про здійснення заходів з озеленення та 
благоустрою населених пунктів Запорізької області. 

 
8. Узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження 

надати голові облдержадміністрації до 15.12.2010. 
 
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації Мефьодову Л.С. 
 

 
Голова обласної 
державної адміністрації       Б.Ф. Петров 
 
 
 
 
 


