
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 67

08.07.2020      
Про  виконання  припису  Державної
екологічної  інспекції  у  Сумській
області 

Керуючись  підпунктом 1 пункту «б» статті  33,  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  її  виконавчими  органами  вимог
законодавства  в  частині  здійснення  делегованих  повноважень  у  сфері
охорони  навколишнього  природного  середовища  /далі  –  План  заходів/
/додаток 2/.  
3.  Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування /Ольшанська А.В./ провести розрахунок у відповідності до
чисельності  населення  населених  пунктів  громади  та  визначитися  з
потребою у кількості необхідних контейнерів для роздільного збору сміття.
4.  Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
/Обливанцова  І.Ю./  завершити  роботу  по  визначенню  місць  для
встановлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів
по кожному населеному пункті громади. 
5.  Відповідальним  виконавцям  визначеним  в  Плані  заходів  подати
інформацію у  визначені  терміни  до  відділу  земельних відносин,  охорони
навколишнього  середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку
сільських територій. 
6.  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. 



7. Стан виконання припису розглянути на черговому засіданні виконавчого
комітету в серпні місяці 2020 року. 
8. 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 



Додаток 1 до 
рішення
виконавчого 
комітету 
№ 67 від 
08.08.2020 
року

Пояснювальна записка
щодо виконання припису Державної екологічної інспекції

у Сумській області від 01.07.2020 № 149/04

На виконання  припису  Державної  екологічної  інспекції  у  Сумській
області від 01.07.2020 року за № 14-/04 розроблений та затверджений 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.2. Рішенням  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  від
30.06.2020  за  №   64   затверджена  схема  санітарної  очистки  населених
пунктів Миколаївської сільської ради. 

П.3.  З  початку  2020  року   на  території  громади  КП «Господар»  було
ліквідовано  54м3  несанкціонованого  сміття  в  14  населених  пунктах  на
загальну суму 39 961,01коп.  

П.4. Відділом земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
АПР та розвитку сільських територій на протязі  травня-червня 2020  був
здійснений  огляд  території  населених  пунктів  громади  та  орієнтовно
визначилися  з  місцем,  яке  може  бути   передбачене  для  встановлення
контейнерів для роздільного збирання сміття, у відповідності до  державних
санітарних норм та правил утримання населених пунктів.   Дані території
визначались,  враховуючи п  2.8  Наказу  Міністерства  охорони України  від
17.03.2011 за №145. А саме: контейнерні майданчики повинні бути віддалені
від  меж  земельних  ділянок  навчальних  та  лікувальних  профілактичних
закладів, стін житлових та громадських будівель та споруд, майданчиків для
ігор дітей та  відпочинку   населення на  відстані  не  менше 20 метрів.  На
території садибної забудови населених пунктів  відстань від контейнерних
майданчиків  до  меж  присадибної  ділянки  зі  сторони  вулиці  повинна
складати не менш як 5 метрів.  

Пропозиції  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  АПР  та  розвитку  сільських  територій   були  обговорені  на
нараді при сільському голові. Було прийняте рішення обговорити питання
щодо фактичних місць розташування контейнерів з мешканцями населених
пунктів на сходках.

 На  даний  час є  неможливим  забезпечити організацію  роздільного
збирання  ТПВ  в  зв’язку  з  обмеженням  в  коштах.  При  можливості
додаткових надходжень  до місцевого бюджету планується проведення ряду
заходів щодо придбання контейнерів для роздільного збирання контейнерів
для роздільного збирання ТПВ.



П.5. Серед мешканців громади розповсюджена пам’ятка про необхідність
дотримуватися роздільного збирання твердих побутових відходів. Також в
соціальних  мережах  були  публікації  пам’яток  щодо  дотримання  правил
благоустрою.
        П.6.  На виконання протокольного рішення № 19 засідання  наради
Сумської обласної державної адміністрації від 13 грудня 2019 року (Додаток
18) 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 підвідомчий території об’єднаної громади (Додаток 19) 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 (Додаток 13).

П.7. По  інформації  Департаменту  екології  Сумської  обласної
державної  адміністрації  станом  на  29  квітня  2020р.  питання  включення
робіт по перезатаренню НЗП до плану природоохоронних заходів обласного
фонду охорони навколишнього  середовища на  2020 рік  на  сесії  обласної
ради не розглядалося.

На останній сесії Сумської обласної ради було прийняте рішення щодо
передачі  коштів  на  проведення  робіт  по  збиранню  та  перезатаренню
хімічних засобів захисту рослин до районних державних адміністрацій. 

Начальник відділу                                                                  Ірина
Обливанцова



Додаток  2  до
рішення
виконавчого
комітету  № 67
 від 08.07.2020 року

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 Рішенням виконавчого комітету 
№  64  від  30.06.2020  року  «Про
затвердження  схеми  санітарної  очистки
населених пунктів громади Миколаївської
сільської  ради»  затверджена  схема
санітарної  очистки  населених  пунктів
громади.
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
доводити  інформацію  до  керівництва  та
клопотати про їх ліквідацію

ПОСТІЙНО 
Відповідальний виконавець  інспектор з 
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 визначенню місць 
для встановлення контейнерів для 
роздільного збирання твердих побутових 
відходів на території населених пунктів 
громади та визначається потреба в їх 
кількості. 
Відповідальна особа 
начальник відділу житлово – комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, розвитку 
інфраструктури та містобудування
Ольшанська А.В.

5. Забезпечити проведення 01.09.202 Серед мешканців громади розповсюджена 



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

0 та 
постійно

пам’ятка мешканцю  про зобов’язання 
дотримуватися затверджених правил 
благоустрою населеного пункту та 
передбачені КУпАП штрафи за порушення
правил складування, зберігання, 
утилізацію та ліквідацію відходів, 
наголошено на дотриманні 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 Передбачити кошти на фінансування робіт
по  збиранню  та  перезатаренню  хімічних
засобів захисту рослин. 

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
підвідомчий 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 

Провести  обстеження  складського
приміщення  в  с.  Миколаївка,  де
знаходяться залишені з часів хазяйнування
колективних  сільськогосподарських
підприємств  непридатні  та  заборонені  до
використання  хімічні  засоби  захисту
рослин, з метою .

Відповідальний  виконавець  перший
заступник сільського голови Рябуха В.С. 

Секретар виконавчого комітету                                    С.БІДНЕНКО 

Оприлюднено 09.07.2020
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