ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
10.03.2016

Ужгород

№

73

Про благоустрій населенних пунктів,
проведення акції „Закарпаттю- чисте довкілля”
та встановлення єдиного санітарного дня з
очищення території області
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
04.03.2016 № 83 „Про благоустрій населених пунктів, проведення акції
„Закарпаттю – чисте довкілля”, місячника „Чисті узбіччя” та встановлення
єдиного санітарного дня з очищення територій області”
НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту
райдержадміністрацій та міськвиконкомів, управлінню освіти, культури, сім’ї,
молоді та спорту Вільховецької сільської ради Тячівського району, керівникам
навчальних закладів області забезпечити:
1.1. Проведення безстрокової акції „Закарпаттю – чисте довкілля”,
місячника „Чисті узбіччя” та встановити п'ятницю днем санітарного очищення
території області.
1.2. Комплекс заходів щодо приведення в належний стан будівель
навчально-виховних закладів, установ освіти та прилеглих до них територій.
1.3. Очищення від сміття і приведення у належний санітарний стан узбіч
та кюветів автомобільних доріг, прибережних захисних смуг річок і потічків у
межах територій, прилеглих до навчальних закладів.
1.4. Упорядкування спортивних і дитячих майданчиків, місць відпочинку
та очищення їх від сміття, побутових відходів у межах територій, прилеглих до
навчальних закладів.
1.5. Оновлення надписів назв навчальних закладів.
1.6. Облік та обрізування дерев, викорчовування та вирубування сухих
дерев у межах територій, прилеглих до навчальних закладів.

1.7. Організацію проведення в навчальних закладах різноманітних
навчально-виховних заходів, присвячених екологічній тематиці: наукових
конференцій, круглих столів, вікторин, виховних годин.
1.8. Посилення заходів, у межах компетенції, за дотриманням санітарного
законодавства у частині поводження з побутовими та іншими відходами.
1.9. Інформування департаменту освіти і науки облдержадміністрації про
хід виконання цього наказу в електронному вигляді (depon@carpathia.gov.ua) до
10 та 25 числа щомісяця протягом 2016 року за формою, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Г. Сопкова

Упорядковано зон відпочинку,
парків та скверів од.
Упорядковано кладовищ од.
Очищено придорожніх смуг,
каналів та кюветів км
Висаджено дерев од.

Обрізано дерев од.

Вирубано дерев од.
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Розчищено джерел, русел, потічків
км

1

Вивезено сміття м³

Назва відділу (управління),
закладу

Упорядковано сміттєзвалищ од.

№
з/п

Ліквідовано несанкціонованих
сміттєзвалищ од.

Додаток
до наказу департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
_____________ № ________________

Інформація
про виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації
___________________________________ район/місто
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Очищено прибережних смуг км
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