
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
05 квітня 2021 року                        м. Бережани                                       № 91-р 

 

Про організацію та проведення 

Бережанською міською радою у 

2021 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 від 16.03.2021 року «Про 

організацію та проведення в області у 2021 році щорічної всеукраїнської акції 

«За чисте довкілля», листа Тернопільського обласного центру охорони та 

наукових досліджень пам’яток культурної спадщини від 25.03.2021 № 084/01-5 

«Щодо благоустрою територій та упорядкування пам’ятних місць, пам’ятників, 

пам’ятних знаків», 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. Провести на території Бережанської міської територіальної громади 

впродовж квітня 2021 року щорічну всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та 

17 квітня 2021 року в рамках акції - день благоустрою територій населених 

пунктів.  

2. Затвердити заходи з проведення на території Бережанської міської 

територіальної громади у 2021 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля», що додаються. 

3. Зобов’язати керівників Відділу освіти, молоді і спорту міської ради, 

Відділу культури, релігій і туризму міської ради, Територіального 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, затверджених цим 

розпорядженням, з врахуванням законодавства щодо запобігання поширенню 



гострої респіраторної хвороби COVID-19, спрямованих на поліпшення стану 

навколишнього природного середовища, благоустрою, озеленення і приведення 

у належний санітарний стан територій Бережанської міської територіальної 

громади; 

2)  інформувати про стан виконання заходів відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування міської ради до 20 квітня 2021 

року за формою 1 та до 05 травня 2021 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 департамент архітектури, містобудування, управління  

житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної 

адміністрації до 26 квітня 2021 року за формою 1 та до 9 травня  2021 року за 

формою 2, що додаються. 

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 12.03.2020 року № 47-р «Про організацію та проведення Бережанською 

міською радою у 2020 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля».    

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Валерія Бабича. 

 

 

Міський голова                                                                  Ростислав БОРТНИК 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Розпорядження міського голови 

                                                                                  Бережанської міської ради 

                                                                                  від 05.04.2021 року № 91-р 

 

 

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

з організації та проведення на території  Бережанської міської 

територіальної громади 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 

несанкціонованих сміттєзвалищ, 

здійснити озеленення територій. 

квітень 

2021 року 

БМКП 

«Господар», 

БМКП 

«Добробут»,  

МКП 

«Спортресурс» 

Бережанської 

міської ради, 

старости, відділ 

культури, релігій 

та туризму 

Бережанської   

міської ради 

2. Залучити в межах наданих повноважень 

до участі у зазначених заходах 

працівників підприємств, установ усіх 

форм власності, волонтерів, учнівську, 

студентську молодь та громадськість. 

 

 

 

 

 

 

Повідомити керівників підприємств, 

установ, організацій, закладів, ринків,  

власників магазинів, інших приміщень,  

голів ОСББ щодо проведення заходів з 

організації благоустрою та прибирання 

прилеглих та закріплених територій. 

квітень 

2021 року 

Керівники 

відділів міської 

ради, відділ 

освіти, молоді та 

спорту, відділ 

культури, релігій 

та туризму 

Бережанської   

міської ради, 

старости 

 

відділ ЖКГ, 

архітектури та 

містобудування 

разом із відділом 

економічного 

розвитку 

«Ресурсний центр 



громади та 

підтримки 

підприємництва» 

3. Привести у належний санітарний стан 

прилеглі території підпорядкованих 

об’єктів (клуби, школи, ДНЗ, будинок 

пл. Ринок, 15, БТШ, БМШМ) 

квітень 

2021 року 

Керівники 

структурних 

підрозділів, 

старости 

4. Очистити від побутового сміття,  

впорядкувати та облаштувати автобусні 

зупинки, впорядкувати дорожні знаки 

та нанести відповідну дорожню 

розмітку. 

квітень 

2021 року 

БМКП 

«Господар», 

старости 

5. Прибрати ділянки автомобільних доріг 

державного та місцевого значення, які 

проходять по території Бережанської 

міської ради в межах населених пунктів 

організаціями, мешканцями населених 

пунктів та сільськогосподарськими 

підприємствами з дотриманням вимог 

охорони праці та безпеки руху. 

квітень 

2021 року 

БМКП 

«Господар», 

керівники 

підприємств  

та організацій 

6. Впорядкувати та привести в належний 

санітарно-технічний стан території біля 

в’їзних знаків у населені пункти та 

прилеглі до них територій. 

квітень 

2021 року 

БМКП 

«Господар», 

старости 

7. Посилити роботу педагогічних 

колективів закладів освіти Бережанської 

міської ради та ВП НУБіП 

«Бережанський агротехнічний 

інститут», «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. 

квітень 

2021 року 

Відділ освіти, 

молоді і спорту 

міської ради, 

відділ культури, 

релігій та 

туризму міської 

ради, директор 

ВП НУБіП БАТІ, 

директор ВП 

НУБіП БАТК 

8. Забезпечити підприємства, установи та 

організації посадковим матеріалом під 

час проведення заходів з відновлення 

лісових насаджень, придорожніх 

захисних смуг та їх збереження. 

квітень 

2021 року 

Бережанське 

Державне 

лісомисливське 

господарство  

(за згодою) 

9. Провести комісійне обстеження 

санітарного стану територій населених 

квітень 

2021 року 

Відділ житлово-

комунального 



пунктів Бережанської міської ради, в 

тому числі зон суворої санітарної 

охорони водозаборів, прибережних 

смуг, кладовищ, рекреаційних зон, у 

разі виявлення порушень вимог чинного 

законодавства фіксувати факти 

порушень і вживати вичерпні заходи 

реагування. 

господарства, 

містобудування 

та архітектури 

міської ради,  

БМКП 

«Добробут», 

БМКП 

«Господар», 

старости 

10. Забезпечити висвітлення у засобах 

масової інформації ходу проведення 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та днів благоустрою 

територій населених пунктів 

Бережанської міської ради. 

квітень 

2021 року 

Бережанська 

міська рада 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                       Ганна ОЛЕКСІВ 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


