
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 року м. Кременець №  

Про організацію та проведення
в районі у 2023 році
щорічної всеукраїнської акції 
„За чисте довкілля”

Відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації”, 
„Про благоустрій населених пунктів” і „Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення 
воєнного стану в Україні” та № 68/2022 „Про утворення військових 
адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року № 58/2023 „Про продовження строку дії 
воєнного стану в Україні”, розпорядження Кабінету Міністрів України            
від 31 березня 2010 р. № 777-р „Деякі питання проведення щорічної акції „За 
чисте довкілля” та дня благоустрою територій населених пунктів”, на 
виконання розпорядження голови обласної  військової адміністрації                  
від 11 березня 2023 року № 123/01.02-01 „Про організацію та проведення в 
області у 2023 році щорічної всеукраїнської акції „За чисте довкілля”, з метою 
забезпечення утримання територій населених пунктів у належному стані, їх 
санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування,       
а також створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення:

1. Провести в районі протягом березня – квітня 2023 року щорічну 
всеукраїнську акцію „За чисте довкілля” та 1 квітня 2023 року в рамках акції – 
день благоустрою територій населених пунктів.

2. Затвердити заходи з проведення в районі у 2023 році щорічної 
всеукраїнської акції „За чисте довкілля” (далі – заходи), що додаються.
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3. Органам місцевого самоврядування Кременецького району:
1) забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням,                                                                                                  

з врахуванням законодавства щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
спрямованих на поліпшення стану навколишнього природного середовища, 
благоустрою, озеленення і приведення у належний санітарний стан територій 
населених пунктів району;

2) інформувати про стан виконання заходів управління соціально - 
економічного розвитку територій районної військової адміністрації (на 
електронну адресу: 02739531@mail.gov.ua) до 10 квітня 2023 року за формою 
1 і до 5  травня 2023 року за формою 2, що додаються.

4. Управлінню соціально - економічного розвитку територій районної 
військової адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання 
розпорядження подати районній військовій адміністрації до 15 травня 2023 
року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження начальника 
районної військової адміністрації від 11 квітня 2022 року № 42/02-07/1 „Про 
організацію та проведення в районі у 2023 році щорічної всеукраїнської акції 
„За чисте довкілля”. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
начальника Кременецької районної військової адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків.

Начальник військової адміністрації                                        Віталій КУДЛАК

Василь Хортик 

Віталій Грушко

Роман Березовський 

Олег Молінський

Зоряна Павлюк

Катерина Калітка

mailto:02739531@mail.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника 
районної військової адміністрації
 № 

ЗАХОДИ
з організації та проведення в районі у 2023 році щорічної 

всеукраїнської акції „За чисте довкілля”

№ 
з/п Найменування заходу Термін 

виконан
ня

Відповідальні 
за   виконання

1. Розробити та затвердити заходи з 
організації та проведення у 2023 році 
щорічної всеукраїнської  акції „За 
чисте довкілля” у населених пунктах 
району, передбачивши впорядкування 
кладовищ, військових поховань та 
могил, меморіальних комплексів, 
пам’ятників загиблим і померлим 
ветеранам війни, прибудинкових 
територій, дитячих та спортивних 
майданчиків, парків, скверів, інших 
об’єктів масового перебування та 
відпочинку населення, облаштування  
нових   та   ремонт    діючих дитячих  
та спортивних майданчиків, 
створення місць вигулу домашніх 
тварин, забезпечення ліквідації 
несанкціонованих сміттєзвалищ, 
озеленення територій

до 
25 

березня

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького району

2. Залучити в межах наданих 
повноважень до участі у зазначених 
заходах працівників комунальних 
підприємств

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького 
району, керівники 
комунальних 
підприємств 
Кременецького району



3. Забезпечити здійснення заходів щодо 
приведення у належний санітарний 
стан прилеглих територій, 
підпорядкованих бюджетним 
установам та організаціям

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького 
району, керівники 
бюджетних установ та 
організацій 
Кременецького району

4. Забезпечити підрізку та очистку 
зелених насаджень в межах смуги 
відведення автомобільних доріг 
державного та місцевого значення; 
висадку дерев на ділянках вітрового 
прогону з метою запобігання снігових 
заметів; профілювання, укріплення 
узбіч та очистку від побутового 
сміття; впорядкування та 
облаштування автобусних зупинок; 
упорядкування дорожніх знаків та 
нанесення відповідної дорожньої 
розмітки

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького 
району, підприємства, 
які здійснюють 
утримання 
автомобільних доріг 
району

5. Забезпечити здійснення заходів щодо 
приведення у належний санітарний 
стан туристичних локацій та об’єктів 
району

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького району

6. Забезпечити прибирання ділянок 
автомобільних доріг державного та  
місцевого значення, які проходять по 
території відповідних територіальних 
громад в  межах населених пунктів, 
організаціями, мешканцями 
населених пунктів та 
сільськогосподарськими 
підприємствами з дотриманням вимог 
охорони праці та безпеки  руху

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького 
району, підприємства,
організації району 
усіх  форм власності, 
підприємства, які 
здійснюють 
утримання 
автомобільних доріг 
району

7. Посилити роботу педагогічних 
колективів району щодо формування 
екологічної культури учнів і 
студентів у процесі навчальної та 
позаурочної діяльності. Провести в 
освітніх та культурних закладах 
виховних заходів з природоохоронної 
тематики, залучивши до їх 

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування
Кременецького 
району



проведення членів громадських 
організацій з природоохоронної 
справи

8. Забезпечити підприємства, організації 
та установи посадковим матеріалом 
під час проведення заходів з 
відновлення лісових насаджень

березень –
квітень

філія ,,Кременецьке 
лісове господарство” 
державного 
спеціалізованого 
господарського 
підприємства ,,Ліси 
України”, 
Кременецьке районне 
комунальне 
лісогосподарське 
підприємство 
,,Кремліс”, 
національний 
природний парк 
,,Кременецькі гори”, 
Шумське комунальне 
спеціалізоване 
лісогосподарське та 
мисливське 
підприємство 
,,Волинь” Шумської 
міської ради

9. Забезпечити висвітлення у засобах 
масової інформації заходів з 
проведення щорічної 
всеукраїнської акції „За чисте 
довкілля” та дня благоустрою 
територій населених пунктів   району

березень –
квітень

виконавчі комітети 
органів місцевого 
самоврядування 
Кременецького 
району, сектор 
інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю 
районної військової 
адміністрації

Начальник управління соціально – 
економічного розвитку територій 
районної військової адміністрації                             Роман БЕРЕЗОВСЬКИЙ  

Олег Молінський 



Форма 1

ЗВІТ
про фактично проведені заходи під час дня благоустрою 1 квітня 2023 року в рамках щорічної всеукраїнської акції

„За чисте довкілля” в (назва територіальної громади)

Загальна кількість 
населених пунктів, 
що прийняли участь
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Кількість 
підприємств, 

установ, 
організацій, 

що взяли 
участь у 
заходах,

тис. одиниць

Кількість 
осіб, що 

взяли участь 
у дні 

благоустрою, 
тис. осіб

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

Посада, власне ім’я
та прізвище виконавця  

Телефон  

Роман Березовський
Олег Молінський



Форма 2
ЗВІТ

про результати проведення у 2023 році щорічної всеукраїнської акції
„За чисте довкілля” (назва територіальної громади)

№ 
з/п

Найменування заходу
Одиниц
я виміру

Загальна 
кількість 
(всього в 

населених 
пунктах 
регіону)

Прибрані 
(приведені 
в належний 
санітарний 

та 
естетичний

стан)

Відре- 
монтовано 

(висаджено)
одиниць

Кількість населених пунктів у регіоні, одиниць х х1.
у тому числі міст одиниць х х
Ліквідовано несанкціонованих 
сміттєзвалищ, у тому числі: шт. х х

у межах смуг вулиць та доріг населених 
пунктів шт. х х

на прибудинкових територіях шт. х х

2.

 на пустирях у межах населених пунктів шт. х х

3. Обсяг зібраних побутових відходів на 
несанкціонованих сміттєзвалищах тис.м3 х х

Підтримка технічного та санітарного 
стану: х х х

прибудинкових територій тис.м2 х
парків од/тис.м2

скверів од/тис.м2

дитячих майданчиків од/тис.м2

спортивних майданчиків од/тис.м2

господарських майданчиків од/тис.м2

4.

місць вигулу домашніх тварин  (собак) од/тис.м2

Зелені насадження загального 
користування х х х

дерева тис. шт.
кущі тис. шт.
газони тис.м2

5.

квітники тис.м2

Утримання місць для поховання: х х х
кладовищ од/га
братських могил одиниць
меморіальних комплексів одиниць

6.

місць почесних поховань одиниць
Прибирання та впорядкування вулиць та 
доріг населених пунктів, зокрема: х х х

7.

доріг тис.м2



тротуарів тис.м2

велосипедних доріжок тис.м2

зупинок міського транспорту одиниць
Витрачено коштів на благоустрій, всього, 
у тому числі

млн грн х х

бюджетних млн грн х х

8.

позабюджетних млн грн х х

9. Протяжність очищених від сміття берегів 
водоймів

тис. м2 х

Кількість залученої до участі у весняних 
толоках громадськості, всього, у т.ч.:

осіб х х

учнівської молоді осіб х х

10.

студентської молоді осіб х х

11. Відзначено громадян - найбільш 
активних учасників всеукраїнської акції

осіб х х

Посада, власне ім’я
та прізвище виконавця  

Телефон  

Роман Березовський 

Олег Молінський


