
КОБЕЛЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

03.04.2017 Кобеляки №80 

Про проведення щорічної 
всеукраїнської акції з 
благоустрою «За чисте довкілля» 
у навчальних закладах району 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 
2010 р. №777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з 
благоустрою «За чисте довкілля» (зі змінами), наказу Департаменту освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації від 30 березня 2017 року № 117 «Про 
проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою « За чисте довкілля» 
навчальними закладами області» та з метою озеленення територій закладів 
Кобеляцького району, поліпшення санітарного стану прилеглих до закладів 
територій, розширення, охорони зелених насаджень та заповідних територій 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в навчальних закладах району протягом березня - травня 
2017 року щорічну всеукраїнську акцію з благоустрою «За чисте довкілля» 
(далі - щорічна акція). 

2. Затвердити склад районного оргкомітету з проведення в навчальних 
закладах району щорічної акції (додається). 

3. Затвердити рекомендовані заходи з проведення щорічної акції 
(додається). 

4. Затвердити звіт щодо виконання заходів під час проведення щорічної 
акції (додається). 
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5. Про хід проведення щорічної акції інформувати районний оргкомітет до 
04 квітня, 17 квітня, 03 травня 2017 року відповідно до форми звіту (додається). 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на інженера з охорони 
праці групи по централізованому господарському обслуговуванню навчальних 
закладів і установ освіти Супруна C.B. 

Начальник відділу освіти 
Кобеляцької райдержадміністрації 

Н.М. Коваль 

Ознайомлено: 
Головний спеціаліст відділу освіти 
Кобеляцької райдержадміністрації 

Методист районного методичного 
кабінету 

Інженер з охорони праці групи 
по централізованому господарському 
обслуговуванню навчальних закладів 
і установ освіти 

Методист районного методичного 
кабінету 

Н.І. Масич 

І.М.Зінченко 

C.B. Супрун 

В.В. Городецька 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ відділу освіти 
Кобеляцької райдержадміністрації 
03.04.2017р. №80 

Склад 
районного оргкомітету з проведення в навчальних закладах району щорічної 

всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» 

1. Головний спеціаліст відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації 
Масич Н.І. 

Члени районного оргкомітету 

1. Методист районного методичного кабінету Зінченко І.М 

2. Інженер з охорони праці групи по централізованому господарському 
обслуговуванню навчальних закладів і установ освіти району 
Супрун C.B. 

3. Методист районного методичного кабінету Городецька В.В. 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ відділу освіти 

Кобеляцької райдержадміністрації 
03.04.2017р. № 80 

Рекомендовані заходи з проведення щорічної всеукраїнської акції з 
благоустрою «За чисте довкілля» 

1. Впорядкування та приведення в належний санітарний стан території 
навчальних закладів та прилеглих до них територій, дитячих спортивних 
майданчиків, парків, скверів, прибережних смуг водойм. 
2. Побілка стовбурів дерев, бордюрів. 
3. Висадка саджанців плодових, декоративних дерев та кущів. 
4. Надання допомоги лісництвам у насаджуванні лісу. 
5. Насаджування саджанців верби і калини для укріплення берегів водойм. 
6. Закладення парків, скверів, алей, садів, клумб, газонів, ділянок з лікарськими 
рослинами, шкілок декоративних дерев і кущів. 
7. Взяття під охорону ділянок першоцвітів, пам'яток природи. 
8.Впорядкування меморіальних комплексів, пам'ятних знаків, пам'ятників 
загиблим воїнам та могил. 
9. Надання допомоги сім'ям ветеранів війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС щодо 
впорядкування садиб. 
10.Впорядкування криниць і джерел, екологічних стежок, заповідних територій. 
11. Вивезення сміття та побутових відходів. 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ відділу освіти 

Кобеляцької райдержадміністрації 
03.04.2017р. №80 

ЗВІТ 
щодо виконання заходів під час проведення 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 
у 2017 році станом на 

у Кобеляцькому районі 

№ Найменування заходів Одиниця 
виміру 

Заплановано 
усього робіт 

на весь 
період дії 

акції 

Фактично 
зроблено робіт 
наростаючим 
підсумком на 

звітну дату 

План робіт на 
наступні два 

тижня до 
чергової дати 

звіту 
1 2 3 4 5 6 

1 Кількість навчальних 
закладів, що беруть 
участь в акції 

од. 

2 Залучено учасників осіб 2 
у т.ч. студентської та 
учнівської молоді осіб 

4 Обсяг використаної 
води для поливу 
зелених насаджень 

м3 

5 Упорядковано: 
- кладовищ од. 
- братських могил од. 

меморіальних 
комплексів ОД. 
- пам'ятників ОД. 

місць почесних 
поховань од. 

- парків та скверів од./м2 

- територій прилеглих 
до навчальних 
закладів 

м2 

7 Ліквідовано 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

ОД. 

8 Обсяг зібраних 
побутових відходів на 
несанкціонованих 
сміттєзвалищах 

м3 

9 Висаджено зелених 
насаджень 

9 

- дерев шт. 

9 

- кущів ПІТ. 

9 

- газонів м2 

9 

- квітників м2 

10 Площа нових лісових 
насаджень га 



11 Площа очищених від 
сміття берегів водойм м2 

12 Витрачено коштів на 
благоустрій: 

12 

- бюджетних тис. грн. 

12 

- позабюджетних тис. грн. 
13 Кількість висвітлень у 

ЗМІ про проведені 
заходи 

од. 

Опис кращого прикладу виконаної роботи обсягом до 0,5 сторінки. 
Виконавець 
Телефон 


