
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
21.04.2010        №  104 

 
Заходи 

озеленення та благоустрою населених пунктів Запорізької області  
 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
проведення заходів 

1 2 3 4 
1. Забезпечити розробку схем санітарної 

очистки населених пунктів 
підпорядкованих територій 

 До 
01.12.2010 

Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

2. Активізувати роботи по ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ 

Квітень-
травень 

2010 року 

Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

3. Забезпечити участь підприємств, 
організацій, установ незалежно від 
форм власності в роботі з наведення 
чистоти і порядку в межах 
закріплених територій згідно із 
Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», «Правил надання 
послуг з вивезення побутових 
відходів», затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 
17.12.2008 №1070 
 

Постійно Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 

4. Забезпечити дотримання чинного 
законодавства щодо благоустрою та 
чистоти в населених пунктах 
Запорізької області 

Постійно Головне управління 
МВС України в 
Запорізькій області,  
Державна екологічна 
інспекція в Запорізькій 
області,  
ДЗ «Запорізька обласна 
санітарно-
епідеміологічна станція», 
районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

5. Забезпечити проведення заходів щодо 
захисту від забруднення 
навколишнього середовища, 
прилеглих до автошляхів територій. 
Прибирання твердих побутових 
відходів та їх видалення з територій 
відчуження автошляхів 

Постійно Служба автомобільних 
доріг у Запорізькій 
області, 
Дочірнє підприємство 
«Запорізький 
облавтодор»,               
ВАТ «ДАК» 



2 
1 2 3 4 

 
 

забезпечується патрульними 
службами щотижня, власниками 
придорожнього сервісу щодня 
 

Автомобільні дороги 
України 
 

6. Забезпечити залучення до участі в 
заходах з приведення населених 
пунктів до відповідного санітарного 
стану, у тому числі прибудинкових 
територій, спортивних майданчиків, 
парків, скверів, інших об’єктів 
масового перебування та відпочинку 
населення, волонтерів, громадськості, 
учнівської та студентської молоді 
 

Постійно Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 

7. Організувати і провести рейдові 
перевірки санітарного стану 
підпорядкованих населених пунктів 

Квітень-
травень 

2010 року 

Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

8. Забезпечити відведення земельних 
ділянок та розробки проектно-
кошторисної документації на 
будівництво полігонів твердих 
побутових відходів відповідно до 
вимог чинного законодавства 

До 
01.12.2010 

Районні державні 
адміністрації та 
виконкоми міських рад 
міст обласного значення 

 
 

Заступник голови – керівник апарату 
обласної державної адміністрації           С.В. Лимарчук 

 
 


