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                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
21.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження  Плану  організаційно –технічних   заходів
 по усуненню  недоліків, виявлених   під час  планової перевірки 
в частині здійснення Чупахівською об’єднаною  територіальною 
 громадою повноважень в галузі охорони навколишнього природного
 середовища проведеної в термін  з 01.10.2018 року по 12.10. 2018 року
 державним інспектором з охорони навколишнього природного  
 середовища Сумської  області Філіповим С. М

   
Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні»,  ст.  20-2  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього
середовища»,  припису Державного  інспектора  з охорони  навколишнього
природного   середовища Сумської області   №379/05 від 12 жовтня  2018
року,  з  метою  усунення  порушень  природоохоронного  законодавства
виявлених  під  час  перевірки  з  01.10.2018 року  по  12.10.2018 року  та
дотримання  вимог  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього
природнього  середовища  на  території  Чупахівської   ОТГ,селищна  рада
вирішила :

        1. Затвердити План  організаційно –технічних   заходів по усуненню
недоліків,   виявлених   під час  планової перевірки  в частині здійснення
Чупахівською об’єднаною  територіальною  громадою повноважень в галузі
охорони  навколишнього  природного  середовища  проведеної  в  термін   з
01.10.  2018року  по   12.10.  2018  року   державним інспектором  з  охорони
навколишнього природного   середовища Сумської  області Філіповим С. М.
на території  Чупахівської ОТГ .

2.Начальнику   відділу   житлово  –  комунального   господарства  та
благоустрою Бондаренку В. А.  забезпечити  виконання  плану  організаційно
– технічних заходів  по усуненню  недоліків,  виявлених   під час  планової
перевірки  в частині здійснення Чупахівською об’єднаною  територіальною
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громадою  повноважень  в  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища  проведеної  в  термін   з  01.10.  2018року  по   12.10.  2018  року
державним інспектором з охорони навколишнього природного   середовища
Сумської  області Філіповим С. М. на території  Чупахівської ОТГ .

3.Контроль за виконанням даного   рішення покласти на Постійну комісію
з питань  прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, 
охорони навколишнього   середовища Чупахівської селищної ради  
Охтирського  району Сумської області. 

Селищний голова  О. В. Кужель
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                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради

від 21.12.2018 року
Кужель О.В.

План
                        організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків
виявлених  під  час  планової  перевірки  в  частині  здійснення  Чупахівською
ОТГ повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища
проведеної в термін 01.10-12.10.2018 рокудержавним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища Сумської області Філіпповим С.М.

№
п/п

Заплановано
на вказаний період

обгрунтування
Терміни
викон.

Відповідальний 

за виконання
підпис

Відмітк
а про

виконан
ня

. .

1 Розробити та ст.15 ЗУ
затвердити «Про охорону
Програму охорони навколишнього 
навколишнього природного
природного середовища»
середовища ст.33 ЗУ «Про
Чупахівської ОТГ місцеве Нач. ЖКГ та
на 2018-2019р.р. самоврядування 01.03. благоустрою

в Україні» 2019 р. Бондаренко ВА

2 Запровадити ст.21,35-1 ЗУ
систему «Про відходи»
централізованого
збору ТПВ від
населення та
забезпечити
організацію 
системи роздільного
збирання твердих
побутових відходів Нач. ЖКГ та
на території 01.03. благоустрою
Чупахівської ОТГ 2019 р. Бондаренко ВА

3 Розробити та затвер- ст.21 ЗУ
дити в установле- «Про відходи»,
ному порядку схему Наказ 
санітарної очистки Мінрегіонрозвитку
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населених пунктів Укаїни №57 від Нач. ЖКГ та
Чупахівської ОТГ 23.03.2017 року, 01.03. благоустрою
на 2018 та наступні ДБН Б.2.2-6:2013 2019 р. Бондаренко ВА
роки

4 Забезпечити ст.21 ЗУ
проведення «Про відходи»
роз’яснювальної

роботи серед населен-
ня щодо необхідності
роздільного збирання
ТПВ,впровадження 01.11. Нач. ЖКГ та
ефективних методів 2018 благоустрою
поводження з та постійно Бондаренко В.А
відходами

5 Забезпечити проведен- ст.21 ЗУ
ня робіт по виявленню «Про відходи»
та ліквідації несанк- 16.10. Нач. ЖКГ та На
ціонованих звалищ 2018 р. благоустрою
відходів та постійно Бондаренко В.А

6 Надавати інформацію ст.20-2 ЗУ
до Державної еколо- « Про охорону
гічної інспекції у навколишнього 
Сумській області природного 01.11.
щодо виявлених та середовища» 2018 р. Нач. ЖКГ та
ліквідованих та благоустрою
сміттезвалищ щомісячно Бондаренко В.А

7 Провести облік зеле- ст.28 ЗУ «Про бла-
них насаджень на гострій населених
території пунтів» р.14 Наказ Нач. ЖКГ та
Чупахівської ОТГ Мінбуд та архітект. 01.03. благоустрою

№105від 10.04.2006 2019 р. Бондаренко В.А

8 Вжити заходів щодо ст.21 ЗУ «Про від-
забезпечення експлу- ходи», Наказ Міні-
атації полігону ТПВ у стерства з питань
відповідності до вимог ЖКГ України
природоохоронного №435 від
законодавства та дот- 01.12.2010 р. Нач. ЖКГ та
римання норм екосез- 01.03. благоустрою
пеки при захороненні 2019 р. Бондаренко В.А
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9 Забезпечити належний ст. 21 ЗУ
контроль за станом « Про відходи» 01.11. Нач. ЖКГ та
селищного звалища 2018 та благоустрою
ТПВ постійно Бондаренко В.А

Секретар селищної ради М.М.Маслюк
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