
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

Розпорядження 
 

від   17   березня  2016 р.                                             № 54 

м. Знам`янка 
 

Про проведення в місті акції 

«За чисте довкілля» 

та днів благоустрою територій 

населених пунктів 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р 

«Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля», листа Мінрегіону України від 

27.01.2015 року № 2995/0/1-15, листа департаменту житлово-комунального господарства від 

09.03.2016 року № 01-18/446/02.02, з метою належної організації та проведення загальноміських 

суботників з благоустрою міста, керуючись ст. 43 закону України «Про місцеве самоврядування»: 

 

1. Організувати в місті з 25 березня по 01 травня 2016 року акцію «За чисте довкілля». 

2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства довести 

до відома керівників підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм 

власності, завдання в частині благоустрою відповідної закріпленої території міста. 

3. Керівникам підприємств, установ і організацій усіх форм власності забезпечити участь 

своїх працівників у проведенні акції «За чисте довкілля» та днів благоустрою 25.03., 

02.04., 09.04, 16.04., 23.04.2016 року, надати інформацію щодо обсягів виконаних робіт 

головному спеціалісту відділу ЖКГ управління містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Знам’янської міської ради Берловій М. В. за тел. 2-20-25 та 

(або) на ел. адресу: uma_jkg@zn-rada.gov.ua. 

4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства надати 

інформацію щодо організації та проведення днів благоустрою територій міста Знам’янка у 

встановлені терміни до департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської ОДА. 

5. Комісії у складі згідно додатку виконати перевірку стану виконання підприємствами, 

установами та організаціями міста робіт з благоустрою в рамках проведення в місті акції 

«За чисте довкілля», відповідно закріпленої території в термін до 29 квітня 2016 року. 

6. Відділу освіти міськвиконкому (нач. Л. Грекова), відділу культури і туризму 

міськвиконкому (нач. С. Бабаєва), коменданту-керівнику господарчої групи 

міськвиконкому (К. Яндович), комунальному підприємству «СМКП «Ритуал» (кер. С. 

Желудченко), територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Знам’янка (дир. Т. Костікова), КЗ «Знам’янська міська лікарня ім. А. В. 

Лисенка» (в.о. гол. лікаря Л. Полежай) надати інформацію управлінню МА та ЖКГ щодо 

потреби у вапні для проведення акції «За чисте довкілля» та днів благоустрою населених 

пунктів в термін до 23 березня 2016 року. 

7. Редакції газети «Знам’янські вісті» (ред. Коленченко Н.І.) оприлюднити дане 

розпорядження в засобах масової інформації 

8.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з 

питань  діяльності  виконавчих  органів  С. Гребенюка.                  

 

 

Міський  голова                                       С. Філіпенко 

 

 



 

Додаток 

 

Склад комісії 

по перевірці стану виконання підприємствами, установами та організаціями міста 

робіт з благоустрою в рамках проведення в місті акції «За чисте довкілля» згідно 

закріплених територій: 

 

Голова комісії: 

 

Гребенюк  Сергій Анатолійович – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів; 

 

Члени комісії: 

 

Берлова  Марина Вікторівна – головний спеціаліст відділу жилого-комунального 

господарства Знам’янської міської ради; 

 

Грінченко Ігор Григорович – заступник голови постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та охорони навколишнього природного середовища 

Знам’янської міської ради; 

 

Клименко Наталія Миколаївна – секретар міської ради; 

 

Лапіна Юлія Анатоліївна – заступник начальника управління містобудування, 

архітектурита житлово-комунального господарства; 

 

 


