
 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skvіravo@ukr.net 

 

НАКАЗ 
 

21 березня 2011 р.        № 102 

 
Про проведення двомісячника 

благоустрою 
 

  Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання 

розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 12.03.2011 №208 «Про 

проведення в Київській області двомісячника благоустрою населених пунктів», наказу 

Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

12.03.2011 року «Про проведення двомісячника благоустрою» та з метою приведення до 

належного стану територій населених пунктів Сквирського району, 

 

наказую: 

 

1. Провести в навчальних закладах Сквирського району з 21 березня по 20 травня 

2011р. двомісячник благоустрою. 

2. Директорам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, 

дитячого будинку «Надія»: 

2.1. Упорядкувати і привести до належного естетичного та санітарного стану 

закріплені території навчальних закладів, дитячі та спортивні майданчики, 

парки, сквери. 

2.2. У рамках двомісячника  благоустрою провести акцію «Посади своє дерево». 

2.3. У зв’язку із відзначенням 70-ї річниці героїчної оборони міста-героя Києва 

та фортеці-героя Бресту особливу увагу приділити упорядкуванню військових 

кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів. 

2.4. Залучити до участі в зазначених заходах учнів та батьківську громадськість. 

2.5. Вжити заходів щодо недопущення травмування учасників навчально-

виховного процесу під час проведення двомісячника благоустрою. 

2.6. Інформувати відділ освіти Сквирської райдержадміністрації про проведені 

заходи до 25 березня, 6 та 22 квітня, 10 травня 2011 року за формою, що 

додається. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу 

освіти Вигівську А.Д. 

 

 

Начальник відділу освіти     О.В.Заболотний 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Вигівська А.Д. 

 



 

Додаток  

до наказу відділу освіти  

Сквирської райдержадміністрації 

від 21.03.2011р. №    

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання заходів в період двомісячника благоустрою 

станом на___________ 2011 року 

 

№ п/п Перелік заходів Передбачено на 

період двомісячника 

Виконано з початку 

двомісячника 
1 Впорядковано та очищене від сміття: 

вулиць, км 

майданів, од. 

скверів, га 

парків, га 

лісосмуг уздовж шляхів, км 

  

2 Відремонтовано:  

спортмайданчиків, од. 

дитячих майданчиків, од. 

огорож, м 

  

3. Впорядковано і приведено у належний 

стан берегів річок і водоймищ, км 
  

4. Приведено у належний санітарний 

стан джерел питного водопостачання: 

криниць 

джерел 

  

5. Відремонтовано та впорядковано: 

братських могил 

пам’ятників  

меморіальних комплексів 

  

6. Кількість висаджених зелених 

насаджень: 

квітників, га 

газонів, га 

дерев, одиниць 

кущів, одиниць 

  

7. Витрачено коштів на благоустрій, у 

т.ч. 

бюджетні тис.грн. 

позабюджетні тис. грн. 

  

8. Висвітлення результатів виконання 

заходів по двомісячнику благоустрою 

засобами масової інформації, разів, у 

т.ч. 

радіо 

телебаченні 

пресі 

  

 

 

 

 

Директор школи ___________________________________________ 

(печатка, підпис) 


