
 

УКРАЇНА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКА  ОБЛАСТЬ 

КРЕМЕНЕЦЬКИЙ  РАЙОН 

ПОЧАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

міського голови 
 
 
від 23 березня 2018р.                                                                       № 30 
 
Про організацію та проведення 

у 2018році на території Почаївської  

міської об’єднаної територіальної громади 

акції з благоустрою та озеленення 
 
 З метою наведення і підтримки належного санітарного стану в Почаївській міській 

об’єднаній територіальній громаді, подальшого благоустрою та озеленення її території, якісної 

підготовки об’єктів міського благоустрою до державних свят, відповідно до Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.03.2010р. №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня 

благоустрою територій населених пунктів», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Організувати та провести в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

масштабну весняну акцію: 

1.1. 31 березня 2018 року – «День благоустрою» території Почаївської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

2. Затвердити лінійну схему закріплення за підприємствами, установами та організаціями 

смуги відведення автомобільних доріг загального користування та місцевого значення, 

згідно додатку 1. 

3. Затвердити схему прибирання за підприємствами, установами та організаціями 

Почаївської МОТГ парку ім. Т.Г. Шевченка та скверу ім. Б.Хмельницького, згідно 

додатку 2. 

4. Затвердити заходи по організації та проведенні на території Почаївської МОТГ у 2018р. 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

5. Заступнику міського голови Максимчуку С.В. розробити та розповсюдити звернення до 

жителів, ФО-П Почаївської міської об’єднаної територіальної громади про санітарне 

утримання їхніх присадибних ділянок та прилеглої території до них. 

6. Начальнику комбінату комунальних підприємств Ковальчуку В.І. забезпечити вивіз ТПВ 

на територіях, що підлягають благоустрою 

7. Керівникам комунальних (бюджетних) установ Почаївської міської ради привести у 

належний санітарний стан прилеглу територію. 

8. Секретарю Почаївської міської ради Уйвану В.Я. звернутися до депутатів міської ради, 

щодо проведення роботи в своїх округах з мешканцями громади, з питання їх участі в 

проведенні санітарної очистки присадибних ділянок та прилеглої території до них. 

9. Керуючій справами виконавчого комітету міської ради Лівар Н.М. забезпечити 

оприлюднення даного розпорядження в засобах масової інформації Почаївської МОТГ. 

 

 

 

   Міський голова        В.С. БОЙКО 



 
Додаток 1 

До розпорядження міського голови 

№ 30 від 23 березня 2018р. 

 

 

Лінійна схема 
закріплення за підприємства, установами та організаціями смуги відведення 

автомобільних доріг загального користування та місцевого значення 

 

 

Острог-Кременець-Почаїв-Радивилів 

№ 

п/п 

Назва підприємства, установа та 

організації 

Сторона смуги 

відведення 

Місцезнаходження об’єкту 

благоустрою 

1 ДНЗ «Почаївське ВПУ» права, ліва 

нижнє Затишшя – початок 

лісової смуги; 

верхнє Затишшя – АЗС 

«WOG», «АВІАС» 

2 ДП «Кременецьке лісове господарство» права, ліва 
придорожня смуга дотична 

лісу 

3 
Почаївський комбінат комунальних 

підприємств 
права, ліва 

центральна частина міста 

(вул. Возз’єднання) 

4 
Почаївська загальноосвітня школа I-III 

ступенів 
права, ліва 

автовокзал- закінчення 

населеного пункту 

«м.Почаїв» 

 

Почаїв-Зборів 

5 
Почаївська районна комунальна 

лікарня 
права 

закінчення населеного 

пункту «м.Почаїв» по вул. 

Лосятинська- до першого 

повороту після «Бойні»  

6 

Установа Тернопільської обласної ради 

«Почаївська обласна комунальна 

психоневрологічна лікарня» 

ліва 

закінчення населеного 

пункту «м.Почаїв» по вул. 

Лосятинська- до першого 

повороту після «Бойні» 

Почаїв-Старий Тараж-Ридомиль-Млинівці 

7 
Почаївська міська рада, 

Почаївський ККП 
права, ліва 

закінчення населеного 

пункту «м. Почаїв»-початок 

населеного пункту с. Старий 

Тараж 

 

 



Додаток 2 

До розпорядження міського голови 

№ 30 від 23 березня 2018р. 

 

 

 

Cхема  
прибирання підприємствами, установами та організаціями Почаївської МОТГ парку  

ім. Т.Г. Шевченка та скверу ім. Б.Хмельницького 

 

 

 

Парк ім. Т.Г. Шевченка, згідно графічної схеми з умовними позначеннями підприємств 

та установ, які закріплені за даною територією 

Умовні позначення 
Назва підприємства, установи та 

організації 

1 Дошкільний навчальний заклад м. Почаїв 

2 
Почаївський  будинок дитячої творчості та 

спорту 

3 
Почаївський комбінат комунальних 

підприємств 

4 Почаївський історико-художній музей 

5 Почаївська музична школа 

6 

Кременецький територіальний центр 

соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Почаївський підрозділ 

7 Почаївський міський будинок культури 

 

Сквер ім. Б. Хмельницького 

 

№ 

п/п 

Назва підприємства, установи та 

організації 
Місцезнаходження об’єкту благоустрою 

 

1 
 

ЦПМСД м. Почаїв 

 

територія скверу 

 



Додаток 3 

До розпорядження міського голови 

№ 30 від 23 березня 2018р. 

 

 

 

ЗАХОДИ 

по організації та проведенні на території Почаївської МОТГ у 2018р. 

щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» 

 
№ 

з/п 
Найменування заходів Термін виконання Відповідальні за виконання 

1 

Впорядкування кладовищ, 

військових поховань та могил, 

меморіальних комплексів 

Березень, квітень Почаївський ККП 

2 

Впорядкування прибудинкових 

територій, парків, скверів, 

дитячих та спортивних 

майданчиків 

Березень, квітень 
Почаївський ККП, комунальні 

заклади Почаївської міської ради 

3 

Підрізка та очистка зелених 

насаджень в межах полоси 

відводу автомобільних доріг 

державного та місцевого 

значення 

Березень Почаївський ККП 

4 

Прибирання ділянок 

автомобільних доріг місцевого 

значення, що проходять по 

території Почаївської МОТГ, 

підприємствами, установами та 

організаціями розташованих на 

території громади 

Березень, квітень 

Підприємства, установи, 

організації, що розміщені на 

території Почаївської МОТГ 

5 

Виявлення та ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ на 

території Почаївської МОТГ 

Постійно 
Почаївський ККП, Почаївська 

міська рада 

6 

Проведення у загальноосвітніх 

навчальних закладах громади 

виховних заходів з 

природоохоронної тематики, та 

роздільного збирання сміття 

Квітень 
Відділ освіти Почаївської 

міської ради 

7 

Висвітлення на офіційному сайті 

міської ради ходу проведення 

щорічної всеукраїнської акції «За 

чисте довкілля» та дня 

благоустрою території громади 

Квітень Почаївська міська рада 

 


