16.03.2016 року при заступнику голови райдержадміністрації І.І. Гойсу
проведено розширену нараду за участі керівників виконкомів місцевих рад,
житлово-комунальних служб, керівників окремих структурних підрозділів
райдержадміністрації та бюджетних установ та організацій району по питанню
проведення місячника благоустрою і поліпшення санітарного стану населених
пунктів району та за слухання звіту з проведення дня благоустрою територій
населених пунктів (суботника) 12 березня 2016 року.
В ході проведення наради завідувачем сектору інфраструктури та
житлово-комунального господарства райдержадміністрації В.Івашкович
доповів про санітарний стан у районі та доповів при вжитті заходи та виконанні
роботи в проведені 12 березня 2016 районного суботника. Також довів до
присутніх розпорядження голови райдержадміністрації 10.03.2016 №72 "Про
благоустрій і поліпшення санітарного стану населених пунктів району".
З даного питання суботньому випуску районної газети "Вісті
Свалявщини" 12 березня 2016 року № 18 (8290) та на офіційному веб-сайті
Свалявської райдержадміністрації та районної ради висвітлено статтю під
назвою "У районі розпочато місячник благоустрою і поліпшення санітарного
стану населених пунктів".
12 березня 2016 року в районі проведено масштабний день благоустрою
до якого долучились держслужбовці усіх рівнів, бюджетні підприємства та
установи, житлово-комунальні служби району та усіх міжрайонних управлінь
басейного управління водних ресурсів річки Тиса, Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства та дільниці гірських річок,
студенти та молодь.
Відповідно до розробленого плану заходів з проведенні вище зазначених
акцій взяли участь біля 2200 осіб.
Виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями та
бюджетними установами району, власниками індивідуальних житлових
будинків проведено очистку кюветів, каналів протяжністю – 51,8 км, берегів
річок – 5,2 км, потічків – 8 км, придорожніх смуг – 45 км, смуг відводу під
залізничні шляхи – 2,2 км, проведено відповідні роботи по обрізанню дерев – 45
шт., вирубано аварійних дерев - 15 од., ліквідовано несанкціонованих
сміттєзвалищ –150 од., упорядковано діючих сміттєзвалищ – 4 од., вивезено
побутових відходів - 2467 м.куб.
Філією „Свалявський райавтодор” провадяться роботи з побілки дерев
в смугах відводу автодоріг поміж населеними пунктами сіл Пасіка, Драчино,
Стройне, Поляна. Відновлено дорожніх знаків – 2 шт.
Також 12 березня 2016 року в ході проведення суботника проведено
роботи з ліквідації несанкціонованих звалищ утворених вздовж річки Латориця.
В зазначених роботах взяли участь понад 120 чол., а саме : усіх міжрайонних
управлінь басейного управління водних ресурсів річки Тиса, Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства та дільниці гірських річок. В
ході проведення акції ліквідовано 82 несанкціонованих звалищ та вивезено 60
м. куб. відходів.
За наслідками проведеної наради зобов’язано керівників виконкомів
місцевих рад взяти на особистий контроль питання благоустрою та санітарного
очищення населених пунктів району та нести персональну відповідальність за
порушення санітарних норм на підпорядкованих територіях.
Завідувач сектору інфраструктури та ЖКГ РДА

В.Івашкович

