
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_27 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____140/2021-р_____ 

 

 

Про роведення щорічної 

всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля» та Дня благоустрою 

території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

 

З метою покращення санітарного стану території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади, керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести з 27 квітня до 14 травня 2021 року щорічну                  

всеукраїнську акцію «За чисте довкілля» та День благоустрою території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади 23 квітня 2021 року. 

 

2. Затвердити план заходів з організації та проведення акції «За чисте 

довкілля» згідно з додатком 1. 

 

3. Закріпити за підприємствами, установами, організаціями, 

старостинськими округами додаткові території для впорядкування згідно з 

додатком 2. 

 

4. Керівникам підриємств, установ, організацій, старостам 

старостинських округів  Старокостянтинівської міської територіальної громади 

провести організаційну роботу з підготовки та виконання заходів з озеленення, 

благоустрою та санітарної очистки території громади. 

 

5. У зв’язку зі значним обсягом робіт залучити до виконання заходів 

громадськість, у тому числі учнівську молодь. 

 

6.  Відділу з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради забезпечити 

висвітлення проведення щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» у
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місцевих засобах масової інформації (інформаційно-аналітичний тижневик 

«Наше місто», міське радіомовлення, офіційний сайт виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради).  

 

7. Відповідальним за виконання заходів надати узагальнену інформацію 

про проведення акції «За чисте довкілля»  та Дня благоустрою території 

Старокостянтинівської міської територіальної громади у відділ з питань 

охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради до 20 травня 2021 року. 

 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

27 квітня 2021 року № 140/2021-р 

 

План  

заходів з організації та проведення акції «За чисте довкілля» 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 
Відповідальні за виконання 

природоохоронних заходів 

1 2 3 

1 Привести в належний санітарний 

стан парки, сквери, зелені зони, 

території, прилеглі до 

меморіальних комплексів, місць 

масового відпочинку громадян, 

залізничних вокзалів та 

автовокзалу, ринки, території 

навчальних закладів, береги річок 

Комунальні підприємства 

Старокостянтинівської міської ради 

2 Привести в належний санітарний 

стан прибудинкові території 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, мешканці 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

3 Впорядкувати територію очисних 

споруд, водопровідних та 

каналізаційних насосних станцій, 

зон санітарної охорони 

артезіанських свердловин 

Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 

4 Впорядкувати в’їзди в місто Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

5 Очистити міську дощову зливову 

каналізацію, впорядкувати 

територію очисних споруд 

дощової зливової каналізації та 

прилеглу до них територію  

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

6 Привести в належний санітарний 

стан території біля 

безгосподарських домоволодінь 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

7 Ліквідувати стихійні 

сміттєзвалища на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Комунальні підприємства, 

підприємства, установи, організації, 

мешканці Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 

8 Впорядкувати кладовища на 

території Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

9 Впорядкувати полігон твердих 

побутових відходів та 

сміттєзвалища на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

10 Впорядкувати криниці загального 

користування на території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

11 Провести озеленення території 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади, закладів 

освіти та культури  

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради,  

комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради  

12 Впорядкувати території парків та 

скверів Старокостянтинівської 

міської територіальної громади 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

13 Впорядкувати території 

пам’ятних місць 

Старокостянтинівської міської 

територіальної громади 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

14 Побілити бордюри вздовж доріг Комунальне підприємство    

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» Старокостянтинівської 

міської ради  

15 Провести очищення всіх опор 

вуличного       освітлення        від  

Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне      шляхове       підприємство»  
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Продовження додатка 1 

 

1 2 3 

 рекламних оголошень Старокостянтинівської міської ради,  

комунальне підприємство 

«Міськсвітло» Старокостянтинівської 

міської ради 

16 Впорядкувати території кінцевих 

зупинок автобусних маршрутів  

Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

17 Впорядкувати контейнерні 

майданчики для збору твердих 

побутових відходів  

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

18 Впорядкувати та відремонтувати 

дитячі майданчики 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

19 Відремонтувати зруйноване 

асфальтне покриття на вулицях 

міста 

Комунальне підприємство «Ремонтно-

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

20 Відремонтувати та закрити 

колодязі водопровідно-

каналізаційних мереж, зливової 

дощової каналізації; 

теплопостачання та зв’язку 

Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство «Ремонтно- 

будівне шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради; 

комунальне підприємство  по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик»  Старокостянтинівської 

міської ради 

21 Забезпечити проведення освітніх 

заходів, бесід, виставок на 

природоохоронну тематику  

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради           підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК  

 

 



 

Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

27 квітня 2021 року № 140/2021-р 

 

 

Закріплені за підприємствами, установами, організаціями, старостинськими 

округами додаткові території для впорядкування 

 

№ 

з/п 
Закріплена територія 

Назви підприємств, установ, 

організацій 

1 2 3 

1 Територія смуги відводу 

автомобільної дороги по вул. 

Франка 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

2 Прибудинкова територія по вул. 

Миру від магазину «Вишенька» до 

вул. Покришкіна 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

3 Сквер «Троянда» по вул. Франка, 

43/1 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для                     

вивезення сміття), структурні                 

підрозділи виконавчого комітету 

міської ради  

4 Парк «Березовий гай» по вул. 

Франка, 4  

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету Старокостянтинівської 

міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для 

вивезення сміття) 

5 Сквер  «Білосніжка і сім гномів» по                         

вул. Софійська, 5/2 

Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» 

6 Територія, прилегла до 

відпрацьованого  кар’єру по вул. 

Бурлуцького, вул. Покришкіна, 

вул. Яворницького 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівької міської ради 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

7 Парк «Зоряний» по вул. Заїкіна, 2/1 Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

8 Територія по вул. Заїкіна 

(футбольне поле та прилегла 

територія) 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

9 Сквер за адміністративною  

будівлею по вул. Острозького, 70 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради,  комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

10 Меморіал «Слави» Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

11 Прибережна захисна смуга річки 

Случ (водосховище) по вул. 

Кожедуба 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для 

вивезення сміття) 

12 Прибережна захисна смуга річки 

Ікопоть по вул. Кріпосний вал 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

13 Прибережна захисна смуга річки 

Случ біля мосту по вул. 1 Травня 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради, комунальне 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал»  Старокостянтинівської 

міської ради 

14 Сквер «Залізничний вокзал І»  Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для 

вивезення сміття) 

15 Парк «Залізничний вокзал ІІ» Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство»  
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 

  Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для 

вивезення сміття) 

16 Парк «Новоміський» по                     

вул. Ізяславська, 28/2  

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

17 Історико-культурний центр–музей 

«Старий Костянтинів», набережна 

«Героїв визволителів», берег річки 

Случ біля мосту по                             

вул. Грушевського 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, фінансове управління 

виконавчого комітету міської ради, 

комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради  

(забезпечення транспортом для 

вивозу сміття) 

18 Сквер по вул. Рудяка (зі сторони 

багатоповерхівок та кінотеатру 

«Мир») 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, комунальне 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської 

міської ради 

19 Гідропарк на річці Шахівка Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, комунальне 

підприємство «Ремонтно-будівне 

шляхове підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

(забезпечення транспортом для 

вивезення сміття) 

20 Міський парк відпочинку                        

ім. Федорова 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

21 Територія за 

Старокостянтинівським районним 

судом по вул. Миру, 9, прохід              

від Старокостянтинівського 

районного суду до відділу поліції 

№ 1 Хмельницького районного 

управління     поліції     Головного  

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 
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 управління Національної поліції в 

Хмельницькій області, територія за 

гуртожитком по вул. Миру, 11 

(група дерев) 

 

22 Прибережна зона біля моста за 

магазином «Метиз» 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

23 Територія між магазином 

«Гастрономчик» та котельнею по 

вул. Миру, 1/136 комунального 

підприємства по експлуатації 

теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради 

Структурні підрозділи виконавчого 

комітету міської ради, 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, комунальне 

підприємство по експлуатації          

теплового господарства «Тепловик», 

комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради  

24 Територія проєктованого парку 

«Лампа Алладіна» по вул. 

Житомирське шосе 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради, 

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 

25 Сквер по вул. Героїв Небесної 

Сотні (пам’ятник жертвам 

фашизму) 

Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

26 Відпрацьований кар’єр по вул. 

Матросова 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради 

27 Вул. 1 Травня Комунальне підприємство по 

експлуатації теплового господарства 

«Тепловик» Старокостянтинівської 

міської ради 

28 Вул. Київська Комунальне підприємство  
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  водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 

29 Вул. Ізяславська   Комунальне підприємство 

«Ремонтно-будівне шляхове 

підприємство» 

Старокостянтинівської міської ради 

30 Сквер «Попелюшка», пров. 

Покришкіна, 1/6 

Управління економіки виконавчого  

комітету міської ради, комунальне 

підприємство комбінат комунальних 

підприємств Старокостянтинівської 

міської ради (забезпечення 

транспортом для вивезення сміття) 

31 Територія між гаражним 

кооперативом «Автомобіліст» та 

Старокостянтинівським 

об’єднаним міським 

територіальним центром 

комплектування та соціальної 

підтримки 

Комунальне підприємство комбінат 

комунальних підприємств 

Старокостянтинівської міської ради,  

комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради 

32 Територія між автостоянкою по                  

вул. Миру біля магазину «Фора» та                

вул. Героїв Небесної Сотні 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

Старокостянтинівської міської ради            підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК  

 

 


