
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 

 08.07.2020      
Про  виконання  припису  Державної
екологічної  інспекції  у  Сумській
області 

Керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні,  розглянувши  акт  позапланової  перевірки
виконання  делегованих  повноважень  Миколаївською   сільською  радою  в
галузі охорони навколишнього природного середовища № 203/04 та припис
Державної екологічної інспекції у Сумській області від 01.07.2020 року  №
149/04 (далі - Припис),  з метою виконання вимог чинного законодавства в
частині здійснення  делегованих повноважень органів виконавчої  влади у
сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища,  недопущення
порушень  термінів  виконання  припису,  виконавчий  комітет  сільської
ради

вирішив:
1. Прийняти до відома інформацію начальника відділу земельних відносин,
охорони  навколишнього  середовища,  агропромислового  розвитку  та
розвитку сільських територій. /додаток 1/.
2. Затвердити План організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків
виявлених  під  час  позапланової  перевірки  виконання  приписів
Миколаївської  сільської  ради  та  ї  виконавчими  органами  вимог
законодавства  в  частині  здійснення  делегованих  повноважень  у  сфері
охорони навколишнього природного середовища /далі – План заходів/ згідно
з додатком 2.  
3.  Відповідальним  виконавцям  визначеним  в  Плані  заходів  подати
інформацію у визначені терміни  до відділу земельних відносин, охорони
навколишнього  середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку
сільських територій. 
4.  Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
Обливанцовій І.Ю. надавати інформацію до держаної екологічної інспекції у
Сумській області у визначені Приписом терміни. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій /Обливанцова
І.Ю./. 
       

 Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 



План
організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під
час позапланової перевірки контролю виконання приписів діяльності

Миколаївської сільської ради в частині здійснення делегованих
повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

   
№
п/
п

Зміст припису Термін
виконання

Стан виконання

1. На  підставі  приписів
розробити  план
організаційно-технічних
заходів  по  усуненню
недоліків,  із  зазначенням
ПІП  та  посади  осіб,
відповідальних за виконання
кожного  пункту  припису,
затвердити  рішенням
виконавчого  комітету  та
направити  в  Державну
екологічну  інспекцію  у
Сумській області.

В 10-
денний 
термін 
після 
отримання 
припису

Рішення  виконавчого  комітету  №
67  від  08.07.2020  року  «Про
виконання  припису  Державної
екологічної  інспекції  у  Сумській
області»

 Відповідальна особа 
секретар  виконавчого  комітету
Бідненко С.М. 

2. Розробити  та  затвердити  у
встановленому  порядку
схему  санітарної  очистки
населених пунктів

01.11.2020 Рішення виконавчого комітету 
№  64  від  30.07.2020  року  «Про
затвердження  схеми  санітарної
очистки  населених  пунктів
громади  Миколаївської  сільської
ради»

Відповідальний  виконавець
начальник  відділу   Обливанцова
І.Ю. 

3. В разі виявлення забезпечити
ліквідацію 
всіх      несанкціонованих
сміттєзвалищ  на  території
сільської ради

01.07.2020 
постійно

Інспектору  з  питань  благоустрою
території  виявляти
несанкціоновані  сміттєзвалища,
що  утворюються  на  території
населених пунктів громади, в разі
їх  виявлення  клопотати  перед
керівництвом про їх ліквідацію

ПОСТІЙНО 
Відповідальний виконавець  
інспектор питань благоустрою 
Лисак Г.П.

4. Забезпечити організацію 
системи роздільного 
збирання твердих побутових 
відходів на території 
сільської ради

01.11 2020
постійно

Проводиться робота по організації
встановлення контейнерів для 
збирання пластику та скла.
ТПВ збиратимуться в мішки. В 
терміни визначені приписом 
визначитися із організацією 
збирання ТПВ на території 
громади
Відповідальна особа 
начальник відділу житлово – 
комунального господарства, 
комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування
Ольшанська А.В.



5. Забезпечити проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо 
необхідності роздільного 
збирання ТПВ, 
впровадження ефективних  
методів поводження з 
відходами

01.09.202
0 та 
постійно

Серед мешканців громади 
розповсюджена пам’ятка 
мешканцю  про зобов’язання 
дотримуватися затверджених 
правил благоустрою населеного 
пункту, якою передбачено 
укладання договору на вивезення 
ТПВ та передбачені КУпАП 
штрафи за порушення правил 
складування, зберігання, 
утилізацію та ліквідацію відходів, 
дотримуватися в побуті схеми 
роздільного збору сміття (відходів)
 Відповідальний виконавець  
інспектор питань благоустрою 
Лисак Г.П.

6. Вжити  заходів  щодо
забезпечення  безпечного
зберігання НЗП на території
Миколаївської  ОТГ
(перезатарювання)

01.11.2020 Рішенням  сорок  сьомої  сесії
сьомого  скликання  Миколаївської
сільської ради від 27.02.2020р. №
03  з  бюджету  Миколаївської
сільської  об’єднаної
територіальної  громади  виділені
кошти  у  сумі  700,0  тис.грн  для
співфінансування  робіт  по
збиранню  та  перезатаренню
хімічних  засобів  захисту  рослин
на  підвідомчій  території
об’єднаної  громади  та  укладений
договір  №  13  від  27.02.2020р.  з
Сумською  обласною  радою  на
передачу  міжбюджетного
трансферту  на  співфінансування
робіт  з   екологічно  безпечного
збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення,
знешкодження  та  захоронення
відходів та небезпечних речовин, у
тому  числі  непридатних  та
заборонених  для  використання
хімічних засобів захисту рослин 
 Відповідальний  виконавець
начальник фінансового управління
Пашкурова В.В.  

7. Вирішити  питання
подальшого  безпечного
поводження з НЗП

01.11.2020 п. 6

Секретар виконавчого комітету                                    С.БІДНЕНКО 

Оприлюднено 07.07.2020
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