
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

Про проведення в місті щорічної акції з 

благоустрою «За чисте довкілля» та 

дня благоустрою території населеного 

пункту 

 

 

З метою проведення в місті щорічної акції з благоустрою та покращення 

санітарного стану на території міста, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести з 13 березня 2017 року по 13 квітня 2017 року щорічну акцію з 

благоустрою «За чисте довкілля» та організувати проведення дня благоустрою території 

населеного пункту 05 квітня 2017 року. 

2. Затвердити план заходів по організації та проведенню в місті акції з благоустрою 

«За чисте довкілля» згідно з додатком. 

3. Закріпити за підприємствами, установами, організаціями додаткові території для 

впорядкування згідно з додатком 2. 

4. Керівникам підприємств, установ, організацій провести організаційну роботу з 

підготовки та виконання заходів з озеленення, благоустрою та санітарної очистки міста. 

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

благоустрою та санітарної очистки міста громадськість, в тому числі учнівську молодь. 

6. Редакції газети «Наше місто» (Сапчук І.В.), міському радіомовленню (Гладун В.І.) 

забезпечити висвітлення проведення акції в засобах масової інформації. 

7. Відповідальним за виконання природоохоронних заходів надавати відділу з 

питань охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради інформацію про проведення заходів щоп’ятниці 

протягом терміну проведення акції, а узагальнену інформацію – до 13 квітня 2017 року. 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Міський голова                                             підпис                                    М. Мельничук 

14 березня 2017 року  Старокостянтинів   №80/2017-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

14 березня 2017 року №80/2017-р 

 

План заходів  

по організації та проведенню в місті акції з благоустрою «За чисте довкілля» 

 

№ 

п/п 

 

Назва заходу Кінцевий 

термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

природоохоронних заходів 

1 2 3 4 

1 Зачистити та привести в 

належний санітарний стан власні 

та закріплені за підприємствами, 

установами, організаціями, 

військовими частинами 

території, парки, сквери, зелені 

зони, території прилеглі до 

меморіальних комплексів, місць 

масового відпочинку громадян, 

залізничних вокзалів та 

автовокзалу, ринки, території 

навчальних закладів, береги 

річок 

 

 

 

 

07.04.2017 

Комунальні підприємства, 

підприємства, установи, 

організації, військові частини, 

залізничні вокзали, автовокзал, 

ринки міста, виконавчий комітет 

міської ради 

2 Привести в належний санітарний 

стан прибудинкові території 

07.04.2017 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, жителі 

міста 

3 Впорядкувати територію 

очисних споруд, водопровідних 

та каналізаційних насосних 

станцій, зон санітарної охорони 

артезіанських свердловин 

07.04.2017 Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

4 Впорядкувати в’їзди в місто 07.04.2017 Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство 

5 Очистити зливову каналізацію 

міста 

13.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство 

6 Привести в належний санітарний 

стан території біля будівель, в 

яких ніхто не проживає 

07.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

7 Ліквідувати стихійні 

сміттєзвалища на території міста 

07.04.2017 Комунальні підприємства, 

підприємства, установи, 

організації, жителі міста 

8 Впорядкувати міське кладовище 07.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

9 Впорядкувати міський полігон 

твердих побутових відходів 

13.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

10 Впорядкувати криниці 

загального користування 

07.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 



 

2 

Продовження додатка 1 

1 2 3 4 

11 Провести догляд за існуючими та 

висадження зелених насаджень у 

житлових масивах 

13.04.2017 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, жителі 

міста 

12 Провести догляд за існуючими та 

висадження зелених насаджень 

вздовж доріг, в парках, скверах 

міста 

13.04.2017 Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство, жителі міста 

13 Провести озеленення територій 

підприємств, установ, 

організацій, військових частин 

13.04.2017 Підприємства, установи, 

організації, військові частини 

14 Провести озеленення закладів 

освіти та культури міста 

13.04.2017 Управління освіти, відділ 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради 

15 Побілка бордюрів вздовж доріг 07.04.2017 Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство, жителі міста 

16 Впорядкувати контейнерні 

майданчики для  збору ТПВ біля 

багатоповерхових житлових 

будинків 

07.04.2017 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

17 Впорядкувати та відремонтувати 

дитячі майданчики 

13.04.2017 Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

18 Відремонтувати зруйноване 

асфальтне покриття по вулицях 

міста 

13.04.2017 Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство 

19 Відремонтувати та закрити 

колодязі мереж водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання 

та зв’язку 

13.04.2017 Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал», 

комунальне підприємство 

«Тепловик», Центр електрозв`язку 

20 Забезпечити проведення 

екологічних освітніх заходів, 

бесід, виставок 

13.04.2017 Управління освіти, управління у 

справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради 

21 Забезпечити контроль за 

виконанням заходів 

13.04.2017 Відділ з питань охорони, 

раціонального використання 

природних ресурсів та 

благоустрою виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

Керуючий справами                                               підпис                                     В. Янзюк 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

14 березня 2017 року №80/2017-р 

 

Додаткові території для впорядкування  

 

№ 

п/п 

Закріплена територія Підприємство, установа, організація 

1 2 3 

1 Територія дороги по вул. Франка Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора 

2 Територія між ДП «Молочний завод» і ВАТ 

«Завод ковальсько-пресового 

устаткування» 

ДП «Молочний завод» 

3 Територія прилегла до залізничних колій по 

вул. Франка 

ВАТ «Завод ковальсько-пресового 

устаткування» 

4 Сквер по вул. Франка,43/1 Професійно-технічний ліцей, 

Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

5 Сквер берізок по вул. Франка 

 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, ДНЗ №7, 

військова частина А 4009, 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

6 Сквер між дитячим садочком і котельнею 

комунального підприємства «Тепловик» 

ДНЗ №6, комунальне підприємство 

«Тепловик» (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

7 Сквер по вул. Героїв чорнобильців  Банк «Приват банк», 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

8 Відпрацьований кар’єр по вул. Бурлуцького Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

9 Сквер по вул. Попова Військова частина А 0598 

 

10 Зелена зона по вул. Франка, прилегла до 

ВАТ «Блок Майстер Україна» 

ВАТ «Блок Майстер Україна» 

11 Сквер за будинком РДА Управління статистики, екологічна 

інспекція, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівельне 

шляхове підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

12 Меморіал «Слави» ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство 

13 Берегова зона по вул. Стельмаха ПП «Євробуд», район електричних 

мереж 

14 Сквер біля з/д Вокзалу-І з/д Вокзал-І, магазин «Експрес» 

15 Сквер біля з/д Вокзалу -ІІ з/д Вокзал- ІІ, магазини 

 



 
2 

Продовження додатка 2 

1 2 3 

16 Берег річки Ікопоть по вул. Рудяка Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

17 Берег річки Ікопоть по вул. Кріпосний вал ДП «Старокостянтинівське лісове 

господарство» 

18 Берег річки Случ Виконавчий комітет міської ради 

19 Сквер по вул. Ізяславська 

 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №8, Старокостянтинівське 

комунальне ремонтно-будівельне 

шляхове підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

20 Набережна, замок Виконавчий комітет міської ради, 

Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття) 

21 Сквер по вул. Рудяка Старокостянтинівська житлово-

експлуатаційна контора, комунальне 

підприємство водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» 

22 Гідропарк Старокостянтинівське комунальне 

ремонтно-будівельне шляхове 

підприємство (забезпечення 

транспортом для вивозу сміття), 

територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

23 Парк культури та відпочинку Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств 

 

24 Територія вздовж вул. Красовського Мале комунальне підприємство 

«Міськсвітло» 

25 Територія бувших кагатних полігонів по 

вул. Житомирське шосе 

Старокостянтинівський комбінат 

комунальних підприємств, ТОВ 

«Старокостянтинівцукор» 

 

26 Парк по вул. Чкалова ЗОШ І-ІІІ ступенів №6, ТОВ 

«Старокостянтинівцукор» 

27 Парк за ГБО ГБО, ліцей 

 

28 Сквер по вул. Кривоноса (пам’ятник 

жертвам фашизму) 

ДП «Старокостянтинівський елеватор» 

29 Захисні смуги вздовж залізничних колій 

ПЧ-20, СКМС, Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств 

 

ПЧ-20, СКМС, Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств 

30 Відпрацьований кар’єр по вул. Матросова Райавтодор, Старокостянтинівський 

комбінат комунальних підприємств 

 



 
3 

Продовження додатка 2 

1 2 3 

31 Вул.1 Травня ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, комунальне 

підприємство «Тепловик» 

32 Вул. Київська Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» 

33 Вхід на стадіон, вул. Острозького,41 ДЮСШ 

 

34 Сквер «Попелюшка», пров. Покришкіна, 

1/6 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                  В. Янзюк 

 


