
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 12 березня  2020 року                м. Бережани                                       № 47-р 

 

Про організацію та проведення 

Бережанською міською радою у 

2020 році щорічної всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля»   

 

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

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», розпорядження голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації № 136 від 28.02.2020 р. «Про 

організацію та проведення в області у 2020 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, керуючись ст. 12, ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних повноважень,  

 

1. Утворити організаційний комітет з проведення на території 

Бережанської міської ради протягом березня-квітня 2020 року щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у  складі згідно з додатком. 

2. Затвердити заходи з проведення на території Бережанської міської ради 

у 2020 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля», що додаються. 

3. Зобов’язати керівників відділу освіти, молоді та спорту міської ради, 

відділу культури, релігій і туризму міської ради, територіальному центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради, міських 

комунальних підприємств «Господар», «Добробут», «СПОРТРЕСУРС»,  

рекомендувати керівникам бюджетних установ, що фінансуються з державного, 

обласного та районного бюджетів та які розташовані на території Бережанської 

міської ради, ТОВ «БМБУД»: 

1) забезпечити виконання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення 

стану навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і 

приведення у належний санітарний стан територій Бережанської міської ради; 



2) вжити заходів щодо організації роздільного збирання сміття під час 

проведення акції та доставки його на пункти вторинної сировини; 

3)  провести в рамках проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» 4 квітня 2020 року день благоустрою на території Бережанської 

міської ради; 

4)  інформувати про стан виконання заходів відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради до 10 квітня 2020 

року за формою 1 та до 01 травня 2020 року за формою 2, що додаються. 

5. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради узагальнити подані матеріали та про стан виконання 

заходів інформувати управління житлово-комунального господарства та 

енергозбереження обласної державної адміністрації до 17 квітня 2020 року за 

формою 1 та до 6 травня     2020 року за формою 2, що додаються. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                                                                  Володимир МУЗИЧКА 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                       від 12.03.2020 року № 47-р 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з проведення на території Бережанської міської 

ради протягом березня-квітня 2020 року щорічної всеукраїнської акції  

«За чисте довкілля»  

 

АДАМОВИЧ                  - перший заступник міського голови,  голова               

Петро Павлович               оргкомітету; 

 

ХАЛУПНИК                   -  начальник відділу житлово-комунального      

Зіновій Онуфрійович       господарства, містобудування та архітектури 

                                           міської ради, заступник голови оргкомітету; 

 

КОЧИЛО                         -  спеціаліст І категорії з питань благоустрою відділу 

Ірина Богданівна             житлово-комунального господарства, містобудування  

                                           та архітектури міської ради, секретар оргкомітету; 

 

Члени оргкомітету: 

 

КОВАЛИК                  - начальник відділу бухгалтерського обліку та  фінансової 

Світлана Федорівна     звітності – головний бухгалтер міської ради; 

 

КОСТЕЦЬКА               - начальник фінансово-економічного відділу міської  

Ліда Ярославівна          ради; 

 

МЕЛЬНИЧУК              - начальник відділу культури, туризму та релігій міської 

Олена Віталіївна           ради; 

 

МИХАЛЬЧУК              - начальника відділу освіти, молоді і спорту міської 

Галина Василівна           ради; 

 

Добрянська                    - в.о. директора територіального центру соціального 

Галина Миронівна    обслуговування (надання соціальних послуг) Бережанської  

                                       міської ради; 

 

ІВАНІВ                          - в.о. старости села  Посухів; 

Орися Степанівна 

 

ХОМЕЦЬКИЙ              - директор БМКП «Господар»; 

Михайло Семенович                    

 

 



ФЕДОРІВ                       - директор БМКП «Добробут»; 

Любомира Іванівна                   

 

КОСТІВ                           - директор КП «СПОРТРЕСУРС» Бережанської міської 

Ярослав Іванович             ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                  Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Розпорядження міського голови 

                                                                                  Бережанської міської ради 

                                                                                  від 12.03.2020 року № 47-р 

 

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

з організації та проведення на території  Бережанської міської ради 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

 

№ 

з/п 

 

Найменування заходів 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Впорядкувати кладовища військових 

поховань та могил, меморіальних 

комплексів, пам’ятників загиблим і 

померлим ветеранам війни, 

прибудинкові території, дитячі та 

спортивні майданчики, парки, сквери, 

інші об’єкти масового перебування та 

відпочинку населення, відремонтувати 

діючі дитячі та спортивні майданчики,  

забезпечити ліквідації несанкціоно-

ваних сміттєзвалищ, здійснити 

озеленення територій. 

березень-

квітень 

2020 року 

БМКП 

«Господар», 

відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради 

2. Впорядкування прибудинкових 

територій багатоквартирних житлових 

будинків 

березень-

квітень 

2020 року 

ОСББ 

3. Забезпечити здійснення заходів щодо 

приведення у належний санітарний стан 

прилеглих територій, підпорядкованих 

бюджетним установам. 

березень-

квітень 

2020 року 

Керівники 

бюджетних 

установ, 

підприємств та 

організацій, які 

розташовані на 

території міської 

ради 

4 Забезпечити підрізку та очистку 

зелених насаджень в межах полоси 

відводу автомобільних доріг 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 

березень – 

квітень  

2020 року 

МКП 

«Господар»,  

ТОВ «БМБУД» 



нанесення відповідної дорожньої 

розмітки. 

5. Забезпечити прибрати ділянки 

автомобільних доріг державного та 

місцевого значення, які проходять по 

території Бережанської міської ради, з 

дотриманням вимог охорони праці та 

безпеки руху. 

березень – 

квітень  

2020 року 

МКП 

«Господар»,  

ТОВ «БМБУД» 

7. Посилити роботу педагогічних 

колективів закладів освіти Бережанської 

міської ради,  ВП НУБіП 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

та «Бережанський агротехнічний 

коледж» щодо формування екологічної 

культури учнів і студентів у процесі 

навчальної та позаурочної діяльності. 

Провести в освітніх та культурних 

закладах виховні заходи з 

природоохоронної тематики, залучивши 

до їх проведення членів громадських 

організацій та громадських активістів з 

природоохоронної справи. 

березень – 

квітень  

2020 року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

відділ культури, 

релігій та 

туризму міської 

ради, директор 

ВП НУБіП БАТІ, 

директор ВП 

НУБіП БАТК 

8. Залучити до робіт з прибирання 

території населених пунктів осіб, що 

перебувають на обліку в центрі 

зайнятості. 

березень – 

квітень  

2020 року 

Бережанська 

районна філія 

Тернопільського 

обласного центру 

зайнятості (за 

згодою) 

9. Забезпечити підприємства, установи та 

організації посадковим матеріалом під 

час проведення заходів з відновлення 

лісових насаджень та їх збереження. 

березень – 

квітень  

2020 року 

Бережанське 

Державне 

лісомисливське 

господарство  

(за згодою) 

10. Провести комісійне обстеження 

санітарного стану територій населених 

пунктів Бережанської міської ради, в 

тому числі зон суворої санітарної 

охорони водозаборів, прибережних 

смуг, кладовищ, рекреаційних зон, 

пляжів та у разі виявлення порушень 

вимог чинного законодавства фіксувати 

факти порушень і вживати вичерпні 

заходи реагування. 

березень – 

квітень  

2020 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

містобудування 

та архітектури 

міської ради,  

БМКП 

«Добробут», 

БМКП 

«Господар» 

11. Забезпечити висвітлення у засобах 

масової інформації ходу проведення 

березень – 

квітень  

Відділ житлово-

комунального 



щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та днів благоустрою 

територій населених пунктів 

Бережанської міської ради. 

2020 року господарства, 

містобудування 

та архітектури 

міської ради;  

спеціаліст І 

категорії з  

питань 

інформаційної 

діяльності та 

зв’язків з 

громадськістю  

міської ради 
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                       Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Тиманський  

Зіновій Халупник 


