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У К Р А Ї Н А
КУРЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я    №3
28 лютого  2019 року

Про організацію весняної акції з благоустрою 
та санітарної очистки території села


            Відповідно до підпунктів 7 та 11 пункту «а»  ст.30 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Кабміну України від 31.03.2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції  за чисте довкілля та дня благоустрою територій населених пунктів», на виконання розпорядження Чечельницької райдержадміністрації  від 04.02.2019 року №21 « Про  організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів району»,  з метою здійснення комплексу  заходів з  благоустрою населеного пункту, поліпшення естетичного та санітарного стану вулиць, прибудинкових територій, місць масового перебування та відпочинку населення, виконавчий комітет Куренівської сільської ради  ВИРІШИВ:


1. Провести у березні-травні 2019 року двомісячник  благоустрою села, в ході  якого виконати роботи з санітарної очистки населеного пункту, ліквідації стихійних  сміттєзвалищ, впорядкування кладовищ, братської могили, парку, висаджування дерев та квітів, облаштування та очистки криниць.
2. Створити робочу групу  з  проведення  двомісячника благоустрою села (додаток 1).
3. Затвердити заходи з організації  весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території села  згідно з додатком 2.
4. Провести організаційну роботу щодо залучення  населення до участі у благоустрої  села та організувати 20 квітня 2019 року суботник в рамках щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.




 Сільський голова                                                               М.С.Пипко










                                                                  ДОДАТОК 1
                                                                              до рішення виконкому  
  Куренівської сільської ради №3
                                                                        від 28.02.2019 року



СКЛАД
робочої групи з організації весняної акції з благоустрою 
та санітарної очистки  території с. Куренівка

Пипко Микола Степанович                 - сільський голова, голова робочої групи,

Турчинська Валентина Миколаївна   - землевпорядник сільської ради,

Терезюк Василь Петрович                    - завідуючий МП,

Атаманенко Надія Миколаївна            - директор СБК та завідуюча бібліотекою,

Таранець Микола Дмитрович            - голова постійної комісії з питань
                                                                    агропромислового комплексу, земельних 
                                                                    відносин  та екології Куренівської  
                                                                    сільської ради (за згодою)






Секретар виконкому                                                          О.П.Таранець





















                                                                   ДОДАТОК 2
                                                                              до рішення виконкому  
   Куренівської сільської ради №3
                                                                         від 28.02.2019 року



ПЛАН   ЗАХОДІВ
з організації весняної акції з благоустрою 
та санітарної очистки  території с. Куренівка

№
п/п
Назва заходу
Термін
 виконання
Відповідальні за  виконання

1.


  2.



3.



4.



5.


6.

7.


8.


Проведення благоустрою вулиць та доріг


Упорядкування  дворів та придворових територій



Наведення належного санітарного стану на  підвідомчій території установ та організацій


Ліквідація стихійних  сміттєзвалищ та упорядкування діючого сміттєзвалища


Упорядкування сільського кладовища 


Упорядкування  пам»ятника загиблим воїнам.

Озеленення села (висаджування дерев, квітів)


Упорядкування  придорожних  та полезахисних смуг, прибережних зон
до 08.05.2019


до 20.04.2019



до 20.04.2019



до 01.05.2019



до 15.04.2019


до 01.05.2019

до 01.05.2019


до 08.05.2019
Робоча група,
члени виконкому

Робоча група



Керівники установ,організацій
підприємств

Робоча група, члени виконкому


Робоча група, члени виконкому

Робоча група

Робоча група,
члени виконкому

Робоча група, 
члени виконкому


 
Секретар сільської ради                                                            О.П.Таранець
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   У К Р А Ї Н А
 КУРЕНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  №4

28 лютого 2019  року

Про  роботу сільського будинку 
культури та бібліотеки


        Заслухавши інформацію працівника культури Атаманенко Н.М.  відповідно до підпункту 3  пункту /а/ статті 29  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконком сільської ради     В И Р І Ш И В :             
     
1. Інформацію директора будинку культури та  завідуючої  бібліотекою Атаманенко Н.М. про роботу сільського будинку культури та бібліотеки прийняти до відома.
2. Роботу  Атаманенко Н.М. вважати задовільною.
3. Рекомендувати Атаманенко Н.М. покращити роботу у плані організації дозвілля для жителів села.
4. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.




Сільський голова                                                             М.С.Пипко






                         
     














        


