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від 28.03.2011 Ш Л/9-Ф16 

Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

Про проведення щорічної 
всеукраїнської акції з благоустрою 
"За чисте довкілля" 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 
№777-р "Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з благоустрою 
"За чисте довкілля" та з метою забезпечення належних санітарно-гігієнічних і 
естетичних вимог до утримання територій навчальних закладів, поліпшення 
санітарного стану довкілля, озеленення садиб дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів доручаємо провести у 
квітні-травні 2011 року щорічну акцію з благоустрою "За чисте довкілля". 

Навчальні заклади мають стати осередком формування турботливого 
ставлення дітей, учнівської та студентської молоді до навколишнього 
середовища, а дорослих - до умов навчання і виховання підростаючого покоління. 
Навчальні заклади потребують не лише облаштування територій (ремонту чи 
заміни огорож, асфальтового покриття, спортивних і прогулянкових майданчиків 
тощо), але й належного естетичного оформлення та впорядкування окремих 
майданчиків, куточків відпочинку, квітників тощо. 

Вважаємо за доцільне залучити молодь до озеленення територій 
навчальних закладів (висадження плодово-декоративних дерев, кущів, квітів), 
догляду та збереження наявних зелених насаджень, надання допомоги з 
упорядкування садиб ветеранам війни та праці, вдовам, інвалідам. Це сприятиме 
набуттю дітьми та молоддю трудового досвіду, формуванню навичок 
самообслуговування, прищеплюватиме шанобливе ставлення до праці, 
навколишнього середовища. 

Результати проведення акції доцільно оприлюднювати у місцевих засобах 
масової інформації, обговорювати на нарадах керівників навчальних закладів, 
батьківських зборах.
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При цьому звертаємо увагу на необхідність забезпечення безпеки праці дітей і 

підлітків під час проведення акції. 
Узагальнену інформацію щодо проведення акції "За чисте довкілля" 

навчальними закладами регіону (дошкільними, загальноосвітніми, 
професійно-технічними і вищими) просимо надавати Міністерству до 20 квітня та 5 
травня ц.р. на електронну адресу: a_serednvtska@mon.gov.uaза формою, що додається. 

Додаток: на 1 арк. 

Заступник Міністра Б. М. Жебровський 
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Додаток 
до листа Міністерства 
від 28.03.2011 № 1/9-216

ЗВІТ* 

/назва органу управління освітою/ 

про результати проведення всеукраїнської акції з благоустрою "За чисте довкілля" у 2011 р. 
(станом на _________________ ) 

 

Підпис керівника: ________________________  

* форма рекомендована Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. України 

 

/П.І.Б./ 

Республіка, 
область, місто 

Кількість 
навчальних 

закладів, 
установ, 

організацій, 
залучених до 

акції 

Загальна 
чисельність 
учасників 
заходів 

У т.ч. 
чисельність 

учнів і 
студентів, 

залучених до 
акції 

Площа 
прибраних 
територій 

Кількість 
ліквідованих 

несанкціонованих 
сміттєзвалищ 

Кількість 
висаджених 

дерев 

Кількість 
висаджених 

кущів 

Кількість 
упорядкованих 

дитячих 
майданчиків, 

зон 
відпочинку, 
парків, 
скверів 

(одиниць) (тис. осіб) (тис. осіб) (гектарів) (штук) (штук) (штук) (одиниць) 
         


