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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

22 березня 2018 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 Вінницької  ОДА від 21.02.2018 року № 142 « Про організацію весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території населених пунктів області», розпорядження Чечельницької райдержадміністрації  від 27.02.2018 року №90 „ 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 2018 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.
5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.





    Сільський голова                                                               М.С.Пипко




                                                                  ДОДАТОК 1
                                                                                  до рішення виконкому  
  Куренівської сільської ради №4
                                                                            від 22.03.2018 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 ФП,

Таранець Олена Павлівна                      - секретар сільської ради,

Атаманенко Надія Миколаївна            - працівник культури,

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 №4
                                                                             від 22.03.2018 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.

9.
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)


Облаштування та благоустрій криниць

Упорядкування  придорожних  та полезахисних смуг, прибережних зон
до 08.05.2018


до 08.04.2018



до 01.05.2018



до 01.05.2018 



до 15.04.2018


до 01.05.2018

до 01.05.2018


до 08.05.2018

до 08.05.2018
Робоча група,
члени виконкому

Робоча група
Власники домогосподарств

Керівники установ,організацій
підприємств

Робоча група, члени виконкому


Робоча група, члени виконкому

Робоча група

Робоча група,
члени виконкому

Робоча група

Робоча група, 
члени виконкому


 
Секретар виконкому                                                            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     №5

22  березня 2018  року.

Про план роботи виконкому
на 2  квартал 2018  року.



             Відповідно до підпункту 4 пункту «а», підпункту 1 пункту «б»  ст.27 Закону  України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою  організації роботи виконавчого комітету, виконком сільської ради  В И Р І Ш И В :


1.  Інформацію  секретаря виконкому О.П.Таранець "Про план роботи виконкому на 2 квартал  
     2018 року " прийняти до відома.
2.  План роботи виконкому на 2 квартал 2018 року  ЗАТВЕРДИТИ.
                          / план роботи додається /.





            Сільський голова                                                                 М.С.Пипко





















                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                            рішенням  виконкому 
                                                                                                            Куренівської сільської ради №5
                                                                                        від  22.03.2018 року



П Л А Н
роботи виконкому Куренівської сільської 
ради на 2 квартал 2018 року.

Питання, які виносяться на  розгляд  виконавчого комітету


К В І Т Е Н Ь
        1. Про підготовку та відзначення  Дня Перемоги.                                            
        2. Розгляд заяв.                                                                                

Т Р А В Е Н Ь
        1. Про заходи з організації контролю за виконанням актів Президента України, Кабінету 
            Міністрів України, інших документів Уряду та центральних органів виконавчої влади,
            розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації за 
            підсумками 2017 року.
        2. Про заходи щодо запобігання трагічним наслідкам на водних об"єктах села.                                                            
        3. Розгляд заяв.                                                                                


Ч Е Р В Е Н Ь 
        1.  Про роботу виконкому з розгляду звернень  громадян за І півріччя 2018 року.    
        2.  Про підсумки роботи щодо проведення двомісячника благоустрою села.                                                                                                                                                                                           
        2.  Про план роботи виконкому Куренівської  сільської ради на 3 квартал 2018 року.                               
        3.  Розгляд заяв.                                                                                





2. Організаційно-масові заходи.

К В І Т Е Н Ь
1. Організація весняної акції з благоустрою та санітарної очистки території села.
                             Протягом місяця.
                             Сільський голова, члени  виконкому.
2. Обстежити матеріально-побутові умови проживання  інвалідів ВВВ, учасників бойових дій, вдів та  надати посильну допомогу у вирішенні їх проблем.
                            До 30.04.2018 року. 
                            Сільський голова, члени  виконкому.
3. Проведення   акції «Чистий четвер».
                              05.04.2018 року.
                              Члени виконкому.
4. Відзначення  річниці  аварії на ЧАЕС.
                             До 26.04.2018 року
                             Члени виконкому.
5. Розгляд заяв, скарг, звернень громадян, які надходять до виконкому від жителів села.
                       Протягом місяця. 
                       Голова виконкому, секретар виконкому

                                  Т Р А В Е Н Ь
1. Проведення загальних зборів громадян села.
                       04.09.2018 року.
                       Голова виконкому  Пипко М.С.
                       Члени виконкому.
	Обстеження матеріально-побутових умов проживання  дітей у неблагополучних  сім»ях.

                       До 31.05.2018 року.
                       Голова виконкому  Пипко М.С.
                       Фахівець РЦ  СССДМ  Турчинська В.М.
3.  Відзначення  Дня Перемоги.
                        09.05.2018 року.
                       Члени виконкому.
       4. Розгляд заяв, скарг, звернень громадян, які надходять до виконкому від жителів села.
                       Протягом місяця. 
                       Голова виконкому, секретар виконкому.

                                  Ч Е Р В Е Н Ь
1.  Інформування населення села. Правовий всеобуч.
                       До 28.06.2018 року.
                       Члени виконкому.
2. Відзначення Дня Конституції. України.
                         28.06.2018 року.
                         Члени виконкому.
3. Контроль за виконанням розпоряджень голови РДА та власних рішень.
                        Протягом місяця.
                        Секретар виконкому.
       4. Розгляд заяв, скарг, звернень громадян, які надходять до виконкому від жителів села.
                       Протягом місяця. 
                       Голова виконкому, секретар виконкому.
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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     №6 

22  березня  2018 року                                                                                                 

Про гарантоване забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території Куренівської сільської ради та організацію військового обліку


Відповідно до Законів України «Про оборону України» № 2020–ІІІ від 05.10.00; «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 2435–ІV від 02.03.05; Указу Президента України «Про затвердження Положення про порядок проведення мобілізації в Україні» № 352/96 від 16.05.96 та розпорядження  Чечельницької  районної державної адміністрації від 12.03.2018 р. №97 «Про організацію мобілізаційної підготовки та забезпечення  проведення мобілізації на території Чечельницького району» з метою забезпечення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території села, виконавчий комітет Куренівської сільської ради ВИРІШИВ:


	Для забезпечення в особливий період оповіщення, збору і відправки людських і транспортних ресурсів у війська створити на території  Куренівської сільської ради пункт збору сільської ради, який утримувати в законсервованому стані за адресою: с. Куренівка, 
вул. Центральна, 104 (приміщення будинку культури). Розгортання здійснювати за окремим розпорядженням військового комісара  Чечельницького РВК.


	Призначити апарат пункту збору Куренівської сільської ради у складі:

№
з/п
Найменування посади
Основний склад
Резервний склад
Управління пункту
1.
Начальник пункту
Пипко М.С.
Сандул В.Є.
2.
Заступник з виховної роботи
Недзеленко В.М.
Недзеленко Н.І.
3.
Комендант пункту
Білоус Т.І.
Кіяшко Ю.О.
4.
Фельдшер
Терезюк В.П.
Яцюк Л.В.
5.
Розклеювач наказів 
Герасименко Т.П.
Кіяшко Т.В.
6.
Патрульний
Сандул Б.І.
Перепелиця О.М.
7.
Патрульний
Бачинський А.Г.
Левінський І.В.
Відділення оповіщення та явки
1.
Начальник відділення 
Таранець О.П.
Сташенко Л.В.
2.
Технічний працівник
Атаманенко Н.М.
Атаманенко О.М.
3.
Посильний маршруту № 1
Перепелиця С.М.
Лебідь Л.О.
4.
 Посильний маршруту № 2
Лебідь О.В.
Гаркуша  Т.Г.
Відділення формування і відправки команд
1.
Начальник відділення 
Турчинський М.І.
Сташенко С.І.
2.
Технічний працівник 
Корольчук Т.А.
Єпіфанова Т.М.
3.
Технічний працівник 
Міняйло А.І.
Мартинюк О.П.
4.
Начальник команди
Таранець М.Д.
Міняйло М.О.
Група розшуку
1.
Начальник групи розшуку
Турчинська В.М.
Бобін О.Г.
2.
Посильний
Луценко О.М.
Верховський П.М.
3.
Посильний
Перепелиця Л.М.
Герасименко С.Д.


 Для забезпечення доставки військовозобов'язаних на пункт збору військового
комісаріату,  директору ТОВ «Чечельницьке»  через п'ять годин після оголошення мобілізації чи отримання відповідного розпорядження з сільської ради, надати в сільську раду та забезпечити повною заправкою наступний автотранспорт, обладнаний під перевезення особового складу:
№
з/п
Тип та марка автомобіля
Державний номер
1
КАМАЗ  53215 Е
 АВ 2063 АА




Для прискорення оповіщення і збору людських ресурсів, а також проведення розшуку військовозобов'язаних,  призначених в команди та партії, які своєчасно не прибули на пункт збору сільської ради а також на випадок відсутності зв’язку для доставки уповноваженого військового комісаріату та організації зв'язку посильними, директору ТОВ «Чечельницьке» через п'ять годин після оголошення мобілізації чи отримання відповідного розпорядження з сільської ради, надати в сільську раду  наступний автотранспорт:
№
з/п
Тип та марка автомобіля
Державний номер
1
ВАЗ  2123
4303 ВА

Відповідальною за ведення мобілізаційної та військово-облікової роботи, ведення документації та обладнання пункту збору сільської ради і підтримання їх в належному стані призначити секретаря Куренівської сільської ради Таранець Олену Павлівну.

6.  Керівництву ТОВ «Чечельницьке» від якого виділяється автомобільний транспорт, своїм  наказом  закріпити техніку і особовий склад згідно розрахунку, обов'язково передбачивши заміну вказаного у розпорядженні автотранспорту на випадок його виходу із ладу подібними марками автомобілів.

7. Обов’язки по оповіщенню апарату пункту збору сільської ради та керівників задіяних підприємств, організацій та установ покласти на секретаря сільської ради Таранець Олену Павлівну.

8. Рішення  виконкому № 03 від  26.01.2017 року вважати таким, що втратило чинність.
9. Інспектору військово-облікового столу копію даного розпорядження, а також витяги з наказів керівників підприємств, організацій та установ на виділення техніки для забезпечення потреб мобілізації, подати  Чечельницькому  районному військовому комісару в тижневий термін.
Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.




     Сільський  голова                                                                              М.С.Пипко



        


