
    
УКРАЇНА 

 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

   

                                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

 

Про проведення весняного двомісячника з 

благоустрою,  озеленення  та  поліпшення 

санітарного стану Солом’янського району 

м. Києва у 2015 році 

 

 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Указу Президента України від 06 серпня 1998 року № 855/98 «Про День 

довкілля», розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року 

№ 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою території населених пунктів», розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 16.03.2015 № 225 «Про проведення весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2015 році» та з метою 

пропаганди екологічних знань серед широких  верств населення, підвищення 

рівня екологічної культури, а також санітарного очищення Солом’янського 

району м. Києва після зимового періоду експлуатації, відновлення благоустрою 

та озеленення території, підготовки об’єктів районної інфраструктури до 

проведення загальнодержавних і загальноміських заходів: 

 

1. Провести в Солом’янському районі м. Києва: 

 

1.1. Весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану в період з 16 березня до 08 травня 2015 року. 

 

1.2. День довкілля – 25 квітня 2015 року. 

 

2. Утворити комісію з проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Солом’янського 

району м. Києва у складі, що додається. 

 

3. Затвердити план заходів щодо проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану Соломʼ янського 

району м. Києва, що додається. 
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4. Покласти персональну відповідальність на голову районної комісії з 

проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Соломʼ янського району м. Києва за виконання планових 

показників заходів весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану Соломʼ янського району м. Києва  у 2015 році. 

   

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків.  

 

 
Голова                        М. Шкуро 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

18.03.2015 № 167 

 

 

Склад комісії  

з проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Солом’янського району м. Києва (далі – комісія)   

 

Бялковський 

Володимир Вікторович 

– перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

голова комісії 

  

Бабій 

Павло Миколайович 

– начальник відділу контролю за благоустроєм 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації, заступник голови комісії 

  

Карась 

Олег Петрович 

– заступник начальника відділу контролю за 

благоустроєм Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар комісії 

  

Андріянов 

Ігор Олександрович 

– начальник управління житлово-комунального 

господарства Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

  

Леган  

Ігор Ростиславович 

– начальник комунального підприємства 

«Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 

та утриманню автомобільних шляхів та споруд на 

них Солом’янського району м. Києва» (за згодою) 

  

Приходько  

Валерій Петрович 

– директор комунального підприємства по 

утриманню зелених насаджень  Солом’янського 

району м. Києва (за згодою)  

  

Радик 

Володимир Іванович 

– директор комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду 

Соломʼ янського району м. Києва» 

  

Ткач  

Анатолій Григорович 

– начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

 

Керівник апарату          П. Макаренко       



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

18.03.2015 № 167 

 

План заходів  

щодо проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та 

поліпшення санітарного стану Соломʼ янського району м. Києва у 2015 році 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальні 

1.  Забезпечення виконання пункту 3.2 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 16.03.2015 

№ 225 «Про проведення весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста у 

2015 році» та залучення працівників 

підприємств, установ та організацій до 

участі у виконанні запланованих заходів 

весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного 

стану Солом’янського району м. Києва 

Керівники підприємств, 

установ та організацій, які 

передані до сфери управління 

Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

2.  Звернення до керівників підприємств, 

установ та організацій Солом’янського 

району м. Києва не віднесених до сфери 

управління Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації щодо 

забезпечення виконання пункту 3.2 

розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 16.03.2015 

№ 225 «Про проведення весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану міста у 

2015 році» та залучення працівників для 

виконання заходів весняного 

двомісячника з благоустрою, озеленення 

та поліпшення санітарного стану 

Солом’янського району м. Києва 

Управління житлово-

комунального господарства 

(Андріянов І.О.), управління 

будівництва (Гречко В.І.), 

управління охорони здоровʼ я 

(Клименко П.М.), управління 

культури туризму та охорони 

культурної спадщини 

(Максимова О.І.),  відділ з 

питань внутрішньої політики та 

звʼ язків з громадськістю 

(Кулікова Т.В.), відділ 

економіки (Король О.А.), відділ 

торгівлі та споживчого ринку 

(Кудрявцева О.С.), відділ у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

(Кустова І.В.), відділ контролю 

за благоустроєм (Бабій П.М.), 

сектор з питань оборонної та 

мобілізаційної роботи 

(Свинарчук М.І.)   



№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальні 

3.  Проведення робіт з улаштування 

(відновлення) твердого покриття доріг і 

тротуарів, озеленення, забезпечення 

зовнішнього освітлення, розміщення 

садово-паркових меблів, здійснення 

інших заходів, спрямованих на 

поліпшення технічного і санітарного 

стану території, покращення 

комфортності мешкання жителів та 

гостей Соломʼ янського району м. Києва 

Управління житлово-

комунального господарства 

(Андріянов І.О.), комунальне 

підприємство «Керуюча 

компанія з обслуговування 

житлового фонду 

Соломʼ янського району 

м. Києва» (Радик В.І.) 

комунальне підприємство 

«Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та 

утриманню автомобільних 

шляхів та споруд на них 

Солом’янського району 

м. Києва» (Леган І.Р.), 

комунальне підприємство по 

утриманню зелених насаджень  

Солом’янського району 

м. Києва (Приходько В.П.) 

4.  Інформування міської комісії з 

проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану міста у 2015 році про 

проведену роботу в період здійснення 

об’їздів районів міста Києва   

Відділ контролю за 

благоустроєм (Бабій П.М.) 

5.  Надання поадресної інформації до 

Департаменту міського благоустрою та 

збереження природного середовища 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) про здійснений 

комплексний благоустрій.  

Відділ контролю за 

благоустроєм (Бабій П.М.) 

6.  Інформування мешканців району через 

офіційний сайт Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації та на 

дошках для оголошень біля кожного 

житлового та нежитлового будинку про 

проведення весняного двомісячника з 

благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Соломʼ янського району 

м. Києва у 2015 році. 

Відділ інформаційних 

технологій (Бурдейн Д.Б.), 

комунальне підприємство 

«Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Соломʼ янського району 

м. Києва» (Радик В.І.) 

7.  Організація та проведення Дня Довкілля Сектор екології (Халипа О.Б.) 

 



№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальні 

8.  Надання до Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) оперативної інформації щодо 

виконання заходів весняного двомісячника 

з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану Солом’янського району 

м. Києва (щопонеділка). 

Відділ контролю за 

благоустроєм (Бабій П.М.) 

9.  Надання до Департаменту міського 

благоустрою та збереження природного 

середовища виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) зведеного загального звіту 

щодо виконання планових показників 

весняного двомісячника з благоустрою, 

озеленення та поліпшення санітарного 

стану Солом’янського району м. Києва              

(до 14.05.2015). 

Відділ контролю за 

благоустроєм (Бабій П.М.) 

 

 

 

 

Керівник апарату          П. Макаренко       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


