
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

04.04.2022р.                              Стрий                                № 68

 Про проведення заходів з
озеленення,  прибирання та 
благоустрою на період з 04 
квітня до 18 квітня 2022 року.

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування” , „Про 
благоустрій населених пунктів”, Указу Президента України від 6 серпня 1998 
року № 855/98 „Про День довкілля”, та з метою поліпшення стану довкілля, 
благоустрою населених пунктів Стрийської міської ради, створення  нових 
лісових насаджень, очищення водних джерел, збереження природо-заповідних 
об’єктів, упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних знань, 
покращення естетичного та санітарного стану прибудинкових територій  і 
об’єктів масового перебування та відпочинку населення керуючись пп.20 ч.4 
ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1.Провести в період з 04 квітня до 18 квітня 2022 року заходи з 
озеленення, прибирання  та благоустрою.

2.Провести 16 квітня 2022 року весняну толоку.
3.Створити організаційний комітет для проведення місячника озеленення, 

прибирання              та благоустрою та затвердити його склад згідно із додатком 1.
4.Розробити та затвердити заходи (згідно додатку) з проведення 

озеленення, прибирання та благоустрою, а також Дня довкілля.
5.Відділу внутрішньої та інформаційної політики Стрийської міської ради 

опублікувати на сайті розпорядження про проведення заходів з озеленення, 
прибирання та благоустрою Стрийської територіальної громади.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 
міського голови Дмитришина М.С.

Міський голова                                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток
до розпорядження

міського голови
№68 від 04.04.2022

Склад
організаційного комітету для організації проведення місячника озеленення, 

прибирання та благоустрою
ДМИТРИШИН

Микола Степанович
Перший заступник міського голови 
Стрийської міської ради , голова 
організаційного комітету;

ПАСТУЩИН
Ігор Ярославович

Начальник управління житлово-комунального
господарства Стрийської ради, заступник 
голови організаційного комітету;

ШВЕД
Наталія Остапівна

Начальник відділу (інспекція) з благоустрою 
управління ЖКГ, секретар організаційного 
комітету.

Члени оргкомітету

ДАНЧЕВСЬКИЙ
Зіновій Ігорович

староста Стрийської міської ради;

КАВАЦІВ
Ярема Володимирович

староста Стрийської міської ради

ОБРОЦА
Ігор Євстахійович

староста Стрийської міської ради

ЯХВАН
Михайло Михайлович

староста Стрийської міської ради

ЧУЩАК
Оксана Миколаївна

староста Стрийської міської ради

ОЛІЙНИК
Михайло Семенович

староста Стрийської міської ради

ЛЯЛЬКА
Володимир Миколайович

староста Стрийської міської ради

ГРЕСЬКІВ
Тарас Васильович

староста Стрийської міської ради

МИКИТИН
Зеновій Іванович

староста Стрийської міської ради

БАРДИН
Ігор Іванович

староста Стрийської міської ради

КОРЧАК
Роман Богданович

Директор Стрийського МККП

СТАСЕНКО
Лідія Леонівна

Начальник управління освіти 
Стрийської міської ради

ПУКАС
Ірина Ярославівна

Начальник управління культури 
молоді та спорту Стрийської міської 
ради

РАВЛІНКО
Ігор Ярославович

Начальник відділу охорони здоров’я 

Керуюча справами виконкому                                           Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА



Додаток до розпорядження
                                                                                 №68 від 04.04.2022

                                                                    ЗАХОДИ
з проведення заходів з озеленення, прибирання та благоустрою

№ 
п/п

Назва заходу Відповідальний за 
виконання

Термін 
виконання

1 Організувати та провести очистку, парків, 
скверів та майданів. Впорядкувати території 
парків, видалення порослі, сухостою, гілок 
дерев, залишків опалого листя, вивезти 
сміття.

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости Стрийської 
міської      ради

04.04-18.04.2022

2 Впорядкувати пам’ятники та символічні 
могили борців за волю України

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости Стрийської 
міської   ради

04.04-18.04.2022

3 Провести впорядкування та благоустрій 
русел і берегів річок, каналів, джерел, 
водойм, у т.ч. ліквідацію несанкціонованих 
сміттєзвалищ на берегах річок та в 
прибережних смугах, а також вжити заходів 
стосовно розчищення від сміття каналів, 
придорожніхкюветів, гідротехнічних споруд

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости  Стрийської 
міської   ради

04.04-18.04.2022

4 Провести впорядкування територій   
кладовищ

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости Стрийської 
міської  ради

04.04-18.04.2022

5 Для озеленення населених пунктів 
підготувати посадковий матеріал та 
погодити площі під озеленення та заліснення

І.Пастущин, старости 
Стрийської міської 
ради

04.04-11.04.2022

6 Привести в належний санітарний стан власні 
та прилеглі території. Заборонити 
спалювання сухостою та сміття.

І.Пастущин,І.Пукас, 
І.Равлінко, Л.Стасенко 
старости Стрийської 
міської  ради

04.04-18.04.2022

7 Привести в належний санітарний стан 
полоси відводу доріг, автобусні зупинки. 
Здійснити очистку від заростання та посадку 
дерев вздовж смуг відводу автомобільних 
доріг загального  користування

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости Стрийської 
міської  ради

04.04-16.04.2022

8 Впорядкувати  територію Стрийського 
МККП, в тому числі дільниці зовнішнього 
освітлення та ритуальної служби. 
Впорядкувати територію міського 
кладовища  видалити поросль, сухостій, 
вивезти сміття, залишки опалого листя.

Р.Корчак, старости 
Стрийської міської 
ради

04.04-18.04.2022



Керуюча справами виконкому Оксана ЗАТВАРНИЦЬКА

9 Ліквідувати  виявлені стихійні 
нагромадження сміття на території 
Стрийської ТГ

І.Пастущин, Р.Корчак, 
старости Стрийської 
міської           ради

04.04-18.04.2022

10 Пофарбувати турнікети по вул.Шевченка-
Олесницького, Шевченка-Корчака. Побілка 
бордюрів.

Р.Корчак 04.04-18.04.2022

11 Впорядкувати прибережну зону (в межах 
зони відпочинку населення м.Стрий)  на 
річці Стрий.

Р.Корчак 04.04-18.04.2022

12 Впорядкувати площі клумб, газонів, 
декоративних ваз по вулицях міста.

Р.Корчак 04.04-18.04.2022


