В РАЙОНІ ПРОВЕДЕНО АКЦІЮ «ЗАКАРПАТТЮ - ЧИСТЕ
ДОВКІЛЛЯ» ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ (СУБОТНИК)
Питання поліпшення санітарного стану та благоустрою населених пунктів
району знаходиться на постійному контролі у голови районної державної
адміністрації О.А. Дідовича та постійно обговорюється на нарадах за участю
керівників відповідних служб, виконкомів місцевих рад, підприємств, організацій та
установ району.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації 10.03.2016 №72 з 10
березня по 10 квітня 2016 року в районі розпочато місячник благоустрою та
поліпшення санітарного стану населених пунктів району.
12 березня 2016 року проведено акція “Закарпаттю – чисте довкілля” та
проведено день з благоустрою та поліпшення санітарного стану населених пунктів
(суботники) під час яких мешканці прибирали прибудинкові території та подвір’я,
території власних дворогосподарств, місця відпочинку, смуги відводу доріг. До
загального прибирання, долучилися держслужбовці усіх рівнів, працівники
комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій, а також приватний
сектор, студенти, молодь.
Відповідно до розробленого плану заходів з проведення Дня благоустрою
територій населених пунктів району у проведенні суботника взяли участь біля 2200
осіб.
Державними службовцями всіх рівнів 12 березня 2016 року проведено
слідуючі роботи :
- ліквідовано 161 несанкціоноване сміттєзвалище на авторогах «Київ-Чоп»,
поміж населених пунктів Драчино, Пасіки, Сусково, Голубине, Ганьковиця, Черник,
Дусино, Росош, Керецьки та м. Свалява;
- очищено придорожні канави вздовж доріг за межами всіх населених пунктів
району та береги річок;
- вивезеного побутового сміття всього – 2657 м3.
Виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями та бюджетними
установами району, власниками індивідуальних житлових будинків проведено
очистку кюветів, каналів протяжністю – 51,8 км, берегів річок – 15,7 км, потічків –
12,4 км, придорожніх смуг – 51,8 км, смуг відводу під залізничні шляхи – 2,2 км,
проведено відповідні роботи по обрізанню дерев – 65 шт., вирубано аварійних дерев 27 од., висаджено дерев - 100 од. та 50 кущів.
Закінчено роботи по впорядкуванню узбіч автодоріг, прилеглих до них
кюветів, відновлено дорожніх знаків – 3 шт.
Також 12 березня 2016 року в ході проведення суботника проведено роботи з
ліквідації несанкціонованих звалищ утворених вздовж річки Латориця на території
Сусківської сільської ради. 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.
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несанкціонованих сміттезвалищ на міське сміттєзвалища, а також проведено
упорядкування газонів, (викорчування) квітників, роботи з благоустрою території
міського парку, обрізання аварійних дерев та санітарній очистці міста.
Завідувач сектору інфраструктури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
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