
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

05.04.2021                                            с.Миколаївка                               № 41-ОД

Про  організацію заходів місячника  
«За чисте довкілля» на території 
закладів освіти Миколаївської 
сільської територіальної громади у 
2021 році

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської
ради від 31.03.2021 № 79 «Про проведення благоустрою території населених
пунктів сільської ради», з метою приведення до належного санітарного стану
територій,  закріплених  за  закладами  освіти  Миколаївської  сільської
територіальної громади,

НАКАЗУЮ:
1.  Провести  місячник  «За  чисте  довкілля»  у  2021  році,  весняне

прибирання,  благоустрій та озеленення, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ,
прибирання місць поховання загиблих воїнів, скверів, парків, кладовищ, які
розташовані на підвідомчих територіях.

Протягом квітня 2021 року
2. Директорам закладів освіти Миколаївської сільської ради:
2.1.  Призначити  відповідальних  за  організацію  та  контроль  за

проведенням  робіт  із  приведення  до  належного  стану  територій  закладів
освіти Миколаївської сільської територіальної громади на період місячника
«За чисте довкілля» у 2021 році.

До 07.04.2021
2.2.  Затвердити план заходів щодо проведення робіт із  приведення до

належного  стану  територій  закладів  освіти  Миколаївської  сільської
територіальної громади у квітні 2021 року, враховуючи рішення виконавчого
комітету  Миколаївської  сільської  ради  про  закріплення  територій
Миколаївської  сільської  ради  для  прибирання  та  благоустрою  за
підприємствами, організаціями, установами  (додається).

До 07.04.2021
2.3. Організувати  та  забезпечити проведення  первинного  інструктажу

з  охорони праці,  цільових  інструктажів  з  безпеки  життєдіяльності  з  усіма
учасниками освітнього процесу та призначення наказами  відповідальних за



безпечні умови для життя і здоров’я учасників під час проведення санітарно-
екологічних робіт.

До 09.04.2021 
2.4.  У  межах  місячника  «За  чисте  довкілля»  у  2021  році  провести

Всеукраїнський День довкілля.
17.04.2021

2.5.  Висвітлювати  заходи  місячника  «За  чисте  довкілля»,  проведені
учасниками  освітнього  процесу  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної громади,  на сайтах закладів освіти та сторінках соціальних
мереж.

Протягом квітня 2021 року
3. Подати відділу освіти відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської

сільської ради інформацію про виконання заходів по благоустрою територій з
фотозвітом.

До 30.04.2021 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти, Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту


