
  

УКРАЇНА 

ДЖУРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

12 квітня 2021 року                         с.Джурів                                             № 39-о 

 

Про проведення щорічної  

всеукраїнської акції   

«За чисте довкілля» 

та благоустрою 

 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010.року 

№777-р «Деякі питання проведення щорічної акції « За чисте довкілля» та Дня 

благоустрою територій населених пунктів», з метою забезпечення належного 

санітарного стану та благоустрою територій навчальних закладів та закріплених 

за ними територій, та до листа відділу освіти молодіжної політики та спорту 

№22 від 29.03.2021. 

  

НАКАЗУЮ:  

 

1.Педагогу організатору Бурчак Н.Р. : 

1.1 Затвердити заходи щодо щорічної всеукраїнської  акції «За чисте довкілля» 

та благоустрій відповідних територій із зазначенням конкретних об’єктів, 

видів та термінів робіт і відповідальних. 

1.2.Організувати проведення цільових інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з усіма учасниками акції. 

1.3 Надати звіт про проведену роботу до відділу освіти, молодіжної політики 

та спорту на адресу snt.osvita@ukr.net до 15.04.2021 

2. Класним керівникам 1-11 класів : 

2.1 Відповідати за дотриманням благоустрою на відповідних закріплених 

територіях .(додаток 1) 

2.2 Сприяти організації проведення цільових інструктажів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності з усіма учасниками акції. 

3 Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

mailto:snt.osvita@ukr.net


 

            Директор ліцею                  М.М.Хрептій 

З наказом ознайомлені: 
№ 

з.п. 

Прізвище, ініціали Назва посади Підпис Дата 

ознайомлення 

1. Н.Р. Бурчак  Педагог організатор   

2. Л.С. Петрук  Вчитель початкових класів, 

кл. керівник 1класу 

  

3. Л.Б. Гумен  Вчитель початкових класів, 

кл. керівник. 2 класу 

  

4. В.В. Абрам’юк  Вчитель початкових класів, 

кл. керівник 3 класу 

  

5 М.М. Джуган Вчитель початкових класів, 

кл. керівник 4 класу 

  

6 Г.Р. Настюк Вчитель фізики, кл. 

керівник 5 класу 

  

7 В.В. Захарія Вчитель початкових класів, 

кл. керівник 6-а класу 

  

8 ОС. Федорук Вчитель іноземної мови, кл. 

керівник 6-б класу 

  

9 О.С. Хрептій Вчитель біології, кл. 

керівник 7 класу 

  

10 М.Ю. Коземчук Вчитель іноземної мови, кл. 

керівник 8 класу 

  

11 О.В. Діголарь Вчитель музики, кл. 

керівник 9 класу 

  

12 Р.Р. Тимофійчук Вчитель мови та 

літератури, кл. керівник 10 

класу 

  

13 І.М. Терлецький Вчитель історії, кл. 

керівник  11 класу 

  

 
 

  

 

 

 



Додаток № 1 

до наказу № 39-о від 12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


