
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

06.04.2005                                          
 № 108 

 
Про проведення  акцій 
"День благоустрою" та 
"День Довкілля" 
 
 
 

Керуючись статтею 13  Закону України "Про місцеві державні 
адміністрації": 

 
1. Головам райдержадміністрацій: 
1.1. провести 09.04.2005  "День благоустрою",  в який  здійснити 

комплекс заходів, спрямованих на благоустрій, озеленення та приведення у 
належний санітарний стан населених пунктів і прилеглих до них територій; 

1.2. залучити до участі в акції керівників підприємств, установ, 
навчальних закладів  та інших організацій, незалежно від форм власності та 
підпорядкування,  вжити заходів щодо приведення в належний санітарний стан 
закріплених за ними територій  і  територій підприємств; 

1.3. провести комплекс робіт щодо ремонту доріг, тротуарів та 
озеленення територій, прилеглих до них; 

1.4. забезпечити ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття, розта- 
шованих на територіях населених пунктів і  прилеглих до них територій; 

1.5. залучити для виконання робіт щодо прибирання територій населених 
пунктів від листя та сміття широкі верстви населення; провести суботники по 
благоустрою та озелененню; 

1.6. провести акцію "День довкілля" 16.04.2005,  під час якої привести в 
належний стан парки, сквери, газони,  посадку дерев, чагарників, квітів,  
розчистку  упорядкованих джерел, очищення від сміття берегів, приведення в 
належний стан малих архітектурних форм тощо;   

1.7. надати інформацію про стан  проходження акцій  для узагальнення  
управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації: 
оперативну  до 14 години  09.04.2005  та 16.04.2005,  уточнену –  11.04.2005 та  
18.04.2005. 
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2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним 
підрозділам облдержадміністрації  взяти участь в організації та проведенні акцій 
"День благоустрою" та "День довкілля" із залученням  підприємств,  установ і 
закладів,  що належать до сфери їх управління.  

 
3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністра- 

ції  забезпечити: 
3.1. контроль за організацією робіт щодо проведення в населених пунк- 

тах області весняних акцій "День благоустрою" та "День довкілля"; 
3.2. узагальнення інформації щодо виконання робіт  у  населених 

пунктах області по  благоустрою та озелененню територій. 
 
4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації 

забезпечити протягом  квітня – травня 2005 року широке висвітлення у засобах 
масової інформації роботи з підготовки та проведення весняних акцій "День 
благоустрою" та "День довкілля". 

 
5. Запропонувати службі автомобільних доріг у Запорізькій області 

здійснити роботи  щодо приведення магістральних автомобільних доріг у 
належний технічний  і санітарний стан,  приділивши особливу увагу  очищенню 
укосів доріг від сміття. 

 
6. Запропонувати  міським головам міст обласного значення здійснити 

заходи, передбачені в п.1 цього розпорядження. 
 
7.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації  Буцанова В.А. 
 
 

 
Голова обласної 
державної адміністрації                                                                     Ю.А. Артеменко 
 
 
 
 


