ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 14.03.2017 р. № 56-Р

Про проведення загальноміських
заходів з санітарного очищення та
благоустрою території міста
Керуючись п.8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
ст. 10 Закону України „ Про благоустрій населених пунктів ” та „ Правилами
благоустрою м. Вінниці ”, затверджених рішенням міської ради від 01.03.2011р.
№104, з метою впорядкування території міста Вінниці, поліпшення санітарноекологічного стану, приведення в належний стан прилеглих до підприємств та
учбових закладів територій, парків, автомобільних шляхів, прибережних смуг,
водоймищ і зон масового відпочинку громадян, масивів приватної забудови та
прибудинкових територій:
1. Провести 31.03.2017р. та 21.04.2017р. загальноміські заходи
по
санітарному очищенню та благоустрою території міста Вінниці з залученням
громадськості, підприємств, організацій та мешканців міста.
2. Департаменту комунального господарства та благоустрою розробити
плани загальноміських заходів та довести до керівників департаментів та
відділів виконавчих органів міської ради (до 24.03. та до 14.04.2017р.).
3. Директорам департаментів та начальникам відділів міської ради спільно з
працівниками підпорядкованих підприємств, організацій, установ, закладів
освіти та охорони здоров’я, забезпечити прибирання закріплених територій,
відповідно до плану заходів.
4. Голові Асоціації
органів самоорганізації населення організувати
проведення заходів з санітарного очищення та благоустрою на територіях
прилеглих до приватних забудов.
5. Департаменту адміністративних послуг організувати проведення заходів з
санітарного очищення та благоустрою на територіях прилеглих до закладів
торгівлі та сфери послуг.
6.Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю проінформувати через засоби масової інформації населення
міста, керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності,
приватних підприємців щодо прийняття активної участі у проведенні заходів з
санітарного очищення міста та наведення належного санітарного стану на
закріплених та прилеглих територіях.

7. Департаменту у справах засобів масової інформації та зв’язків з
громадськістю виготовити
соціальну рекламу щодо проведення
загальноміських заходів для розміщення її на житлових будинках та транспорті:
7.1. Департаменту житлового господарства розмістити соціальну рекламу на
дошках біля під’їздів житлових будинків.
7.2. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку розмістити соціальну
рекламу у громадському муніципальному транспорті.
8. Заступникам міського голови (відповідно до розподілу обов’язків),
керівникам департаментів та відділів організувати о 900 годині присутність не
менше 50% від штатної чисельності працівників на закріплених територіях
згідно з додатками.
9. Департаментам виконавчих органів міської ради адміністративних послуг,
економіки та інвестицій, охорони здоров’я, культури, освіти та комітету по
фізичній культурі і спорту – надати до 24.03.2017р. перелік підприємств, що їм
підпорядковані та входять до сфери їх (департаментів) діяльності з зазначенням
місць проведення зазначених заходів по очищенню та благоустрою прилеглих
територій.
10. В разі несприятливих погодних умов дата проведення заходів буде
перенесена та повідомлена додатково закріпленими відповідальними
працівниками департаменту комунального господарства та благоустрою.
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій Моргунов

«Затверджую»
Заступник
міського голови
М. Форманюк
ПЛАН
по проведенню загальноміських заходів 31.03.2017р. початок о 900 год.
№
№
п/п
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заплановані заходи

Виконавець

Відповідальний

1. Територія лісопарку
Міський центр соціальних служб для сім'ї та
Данчак Б.Я.
Столяревський
молоді (8чол)
О.Є.
Департамент охорони здоров'я (3 чол.)
Шиш О.В.
096 5782877
Департамент освіти (5 чол.)
Яценко О.В.
Збір біля зуп.
Транспорт - 1 од. 16 чол.
КП «ЕкоВін»
«Лісопарк»
(попутно)
2. Сквер «Кумбари» та зелена зона Центрального пляжу
Апарат міської ради та її виконкому (15чол.)
Янкова Л.І.
Пасічник С.Б.
Департамент кадрової політики (4чол.) Секретаріат
Ласкавчук Т.В.
096 0450000
міськради (2 чол.)
Романюк Л.Г.
Збір біля
Транспорт - 1 од.
КП «ЕкоВін»
СЗОШ №3
21 чол. (попутно)
3. Територія парку «Дружби народів»
Департамент міського господарства (4чол.)
Пурдик Г.Н.
МКП «Інститут розвитку міст» (3чол.)
Дяченко А.О.
МКП «Архітектурно-будівельний сервіс» (12 чол.)
Плахотнюк А.В.
Черноус В.В.
Департамент енергетики, транспорту та
Пидоченко О.П.
067 4159274
зв'язку(6чол) Департамент правової політики (14
Бочевар Р.П.
Збір біля
чол.)
Фурман Р.С.
податкової
Департамент житлового господарства (9 чол.)
КП «ЕкоВін»
Транспорт – 1 од.
49 чол.
(попутно)
4. Зелена зона по вул. Р. Скалецького (набережна р. П. Буг)
Відділ у справі молоді та туризму (1чол.)
Мончак Ю.В.
Дмитриєнко
МКП «Містобудування та архітектури»
Проценко В.І.
А.М.
(17 чол.)
КП «ЕкоВін»
067 9797588
Транспорт – 1 од.
18чол.
(попутно)
Збір набережна
р. П. Буг
5. ЦПКіВ ім. Горького
Департамент культури (3 чол.)
Філанчук М.В.
Архівний відділ (2чол.)
Аладіна Т.М.
Департамент інформаційних технологій(7 чол.)
Романенко В.Б.
Відділ опер. реа. «Цілодобова варта»(4 чол.)
Іващук А.Я.
Комітет по фізкультурі і спорту (2 чол.)
Краєвський С.С.
Демченко Л.Л.
Служба у справах дітей (4 чол.)
Шафранська Л.А.
098 3708770
Деп. у справах засобів масової інф.та зв’язків (2чол.) Мисловська А.О.
Відділ цивільного захисту, моб. і оборони (2чол.)
Парфілов О.М.
Любовський
Відділ державного реєстру виборців (4чол.)
Синявський А.Л.
І.Є.
МКП «Бюро технічної інвентаризації» (15 чол.)
Нагірняк Д.Б.
Збір фонтанна
Департамент самоврядного контролю(6 чол.)
Пересунько М.М.
площа.
Департамент адмін. послуг (10 чол.)
Копчук І.В.
Департамент архітектури та містобудування (10чол.) Рекута О.С.
Департамент арх. буд. контролю (3 чол.)
Чернега О.М.
Транспорт - 2 од.
КП «ЕкоВін»
КП «Зеленбуд»
74чол.

1.
2.

6. Територія П’ятничанського парку
Департамент економіки і інвестицій (7 чол.)
Погосян В.В.
Департамент фінансів (15 чол.)
Луценко Н.Д.
Транспорт - 1 од.
КП «ЕкоВін»
22 чол. (попутно)

1.
2.
3.

7. Зелена зона по вул. Чехова (ламповий завод)
Департамент кап. будівництва (8 чол.)
Кравець І.Ю.
Департамент комунального майна (6чол.)
Шутак І.А.
Департамент земельних ресурсів (5 чол.)
Кушнірчук С.А.
Транспорт – 1
КП «ЕкоВін»
попутно
19чол.

Заболотний О.
Ю.
097 1917960
Збір енд.
диспансер
Хілінський
В.А.
067 7119178
Збір біля
автовокзалу
«Східний»

8. Зелена зона на розі вулиць 2 пр. Д. Нечая - Чапаєва
1.

Департамент соціальної політики (60чол)

Попова Л.В.
60 чол. КП «ЕкоВін»
по необхідності

9. Прибирання прибудинкових територій житлових будинків
10. Прибирання прилеглих територій до закладів освіти
11. Прибирання прилеглих територій до закладів медицини
12. Прибирання прилеглих територій до закладів культури
13. Прибирання прилеглих територій до підрядних підприємств та
організацій
14. Приватний сектор забудови, прилеглі
Голови кв. ком.;
території до будинковолодінь. (залучення
Дільничні
мешканців)
інспектори
15. Прибирання прилеглих територій до закладів торгівлі
16. Прибирання прилеглих територій до промислових підприємств

Панчук Н.В.
097 4854595
Збір зупинка
«Цегельний
завод»
Фурман Р.С.
Яценко О.В.
Шиш О.В.
Філанчук М.В.
Директора
департаментів
Панчук Н.В.
Копчук І.В.
Погосян В.В.

Всім відповідальним за проведення загальноміського суботника:
в разі не сприятливих погодних умов прохання телефонувати до відповідальних
закріплених від департаменту комунального господарства та благоустрою або
диспетчерської міськвиконкому 15-60;
- при виникненні питань щодо проведення заходів звертатись до Хілінського В.А. за
тел. 595348
- відповідальна особи від виконкому за проведення акції проводить інструктаж по
техніці безпеки та охороні праці, знайомить з територією та об’єм санітарної очистки
визначеного місця;
- забезпечити всіх учасників необхідним інвентарем для виконання робіт;
- про обсяги виконаних робіт в ході заходу доповісти заступнику міського голови
Форманюку М.В. 03.04.2017р.
-

Директор департаменту

В. Ніценко

«Затверджую»
Заступник
міського голови
М. Форманюк
ПЛАН
по проведенню загальноміських заходів 21.04.2017р.
№№
п/п

Заплановані заходи

Виконавець

Відповідальний

1. Територія лісопарку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Міс. центр соц.. служб для сім'ї та молоді (8чол)
Департамент охорони здоров'я (3 чол.)

Департамент адмін. послуг (10 чол.)
Відділ державного реєстру виборців (4чол.)
Апарат міської ради та її виконкому (15чол.)
Департамент кадрової політики (4чол.)
Секретаріат міськради (2 чол.)
Транспорт - 1 од.
46 чол.

Данчак Б.Я
Шиш О. В.

Копчук І.В.
Синявський А.Л.
Янкова Л.І.
Ласкавчук Т.В.
Романюк Л.Г.
КУП «ЕкоВін»
попутно

Пасічник С. Б.
096 0450000

Збір на зупинці
«Лісопарк»

2. Зелена зона півострова «Бригантина»
1.

Департамент соціальної політики (60чол)

Попова Л.В.

Транспорт - 1 од.

КУП «ЕкоВін»
попутно

60 чол.

Дмитриєнко А.М.
067 9797588
Збір на Бригантині

3. Територія ЦПКіВ ім. Горького
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Департамент міського господарства (4чол.)
Департамент освіти (5 чол.)

1.
2.
3.
4.

Відділ у справі молоді та туризму (1чол.)
Департамент арх. та містобудування (7 чол.)
Деп. енергетики, транспорту та зв'язку(6чол)
Департамент правової політики (14 чол.)
Транспорт – 1 од.
28 чол.

МКП «Інститут розвитку міст» (3чол.)
МКП «Арх.-будівельний сервіс»(12 чол.)
Департамент культури (3 чол.)
Архівний відділ (2 чол.)
Департамент інформаційних тех.(7 чол.)

Департамент самоврядного контролю(6 чол.)
Відділ опер. реа. «Цілодобова варта»(4 чол.)
Комітет по фізкультурі і спорту (2 чол.)
Служба у справах дітей (4 чол.)
Департамент арх.буд. контролю (3 чол.)
Транспорт – 1 од.
55 чол.

Пурдик Г.Н.
Яценко О.В.
Дяченко А.О.
Плахотнюк А.В.
Філанчук М.В.
Аладіна Т.М.
Романенко В.Б.
Пересунько М.М.

Іващук А.Я.
Краєвський С.С.
Шафранська Л.А.
Чернега О.М.
КУП «ЕкоВін»

Демченко Л.Л.
098 3708770
Столяревський О.Є.
096 5782877

Любовський І.Є.
Збір фонтанна
площа

4. Територія парку «Дружби народів»
Мончак Ю.В.
Рекута О.С.
Пидоченко О.П.
Бочевар Р.П.
МКП «Зеленбуд»

Черноус В.В.
067 4159274
Збір центральний
вхід

5. Зелена зона по вул. Квітуча (р. П. Буг)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Деп. у справах зас.масової інф. та зв’язків (2чол.)
Відділ цивільного захисту, моб. і оборони (2чол.)
МКП «Бюро технічної інвентаризації» (15 чол.)

Департамент кап. будівництва (8 чол.)
Департамент житлового господарства (8 чол.)
Департамент комунального майна (4 чол.)
Департамент земельних ресурсів (5чол)
Транспорт - 1 од.
44 чол.

Мисловська А.О.
Парфілов О.М.
Нагірняк Д.Б.

Кравець І.Ю.
Фурман Р.С.
Шутак І.А.
Кушнірчук С.А.
КУП «ЕкоВін»
попутно

Рудик Р.І.
097 3305315
Збір на зупинці
педучилице

6. Зелена зона р. П. Буг (в районі Сабарівської ГЕС)
1.
2.
3.

Департамент фінансів (15 чол.)
Департамент економіки і інвестицій (7 чол.)
МКП «Містобудування та архітектури»
(17 чол.)
Транспорт - 1 од.

39 чол.

Луценко Н.Д.
Погосян В.В.
Проценко В.І.
КУП «ЕкоВін»
попутно

8. Прибирання прибудинкових територій житлових будинків
9. Прибирання прилеглих територій до закладів освіти
10. Прибирання прилеглих територій до закладів медицини
11. Прибирання прилеглих територій до закладів культури
12. Прибирання прилеглих територій до підрядних
підприємств та організацій
13. Приватний сектор забудови, прилеглі
Голови кв.
території до будинковолодінь. (залучення
ком.; Дільничні
мешканців)
інспектори
14. Прибирання прилеглих територій до закладів торгівлі
15. Прибирання прилеглих територій до промислових
підприємств

Заболотний О. Ю.
097 1917960

Збір на кінцеві
зупинці автобуса

Фурман Р.С.
Яценко О.В.
Шиш О.В.
Філанчук М.В.
Директора
департаментів
Панчук Н.В.
Копчук І.В.
Погосян В.В.

Всім відповідальним за проведення загальноміського заходу:
- в разі не сприятливих погодних умов прохання телефонувати до відповідальних
закріплених від департаменту комунального господарства та благоустрою або
диспетчерської міськвиконкому 15-60;
- при виникненні питань щодо проведення заходів звертатись до Хілінського В.А. за
тел. 595348
- відповідальна особи від виконкому за проведення акції проводить інструктаж по
техніці безпеки та охороні праці, знайомить з територією та об’єм санітарної очистки
визначеного місця;
- забезпечити всіх учасників необхідним інвентарем для виконання робіт;
- про обсяги виконаних робіт в ході заходу доповісти заступнику міського голови
Форманюку М.В. 24.04.2017р.

Директор департаменту

В. Ніценко

