
1гугу|вськА РАионнА двР}кАвнА Адм|н|стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРяд)кв'ння

{уц!'в х9 32,

|!ро стан
твердими
в!дходами
.1угу!вського

повод'кення з
побутовимц

на територ|!
району

Б1дпов|дно до статей 6,20,2|,35, 36 3акону }кра!ни "|{ро м|сцев[ державн1
адм1н|страц!!''' 3акону }кра!ни "[1ро в|дходи'', постанови 8ерховно} Ради !кра!ни
,,|{ро стан виконанн'1 законодавства у сфер| поводжен;тя з в|дходами в !кра!н! та
п]ляхи його вдосконапення'' в|д 06.10.2005 .]\гр 2967-1! та .останови 1(аб|нету
\,1!н|стр|в !кра}ни в|д 04.03.2004 ш! 265 "[{ро затвердкення |1рот рами повод;кення
з твердими побутовими в!дходами'', з мето}о поперед)кення пору{пеннь вимог
природоохоронного законодавотва та недопущення негативного впливу на
довк|:тля, врахову1очи р|тпення колег|| районно? державно! адм|н|страц!]
в1д 22 липня 2014 року:

1. Рекомендувати с|льським та селищним головам, кер1вникам )китпово-
комунальних п|дприсмств району:

1.|. в)кивати заход|в щодо п|дтримки л]дв|доп'тчих територ1й в на.'1е)кному
сан|тарно-еколог!нному стан1.

1'2. Бживати вичерпних заход;в щодо попередження виникнення звалищ
твердих побутових в!дход1в на територ|| населених пункт|в району.

1.3. |]осилити роботу щодо роз'яснення серед населення 3акон|в !кра1ни
"|!ро в|дходи", "|1ро охорону навколи111нього пРиродного середовища'', ,,|{ро

забезпечення сан1тарного та еп|дем|олог|нного благополуння населення'', ,,|1ро

благоус;р!й населени\ п5 нк:|в".
1.4. 8;кивати заход|в щодо запровадхення системи розд|льного збору

твердих побутових в!дход|в за фракц!ями: скло, пап!р, лластик, текстиль.
1.5. Бя<ивати заход|в щодо запровадження придбанття та встановлення

конгейнер!в !..сврокон;ейнер|в. в населених п)нк]а\ району для розд!льного
збор) твердих поб1 :овгтх в;дхо!!в.

1.6. Бзяти п|д оообистий контроль "''"''""," та л!кв!дац|то звалищ
безхазяйних в1дход1в, вживати заход|в до власник1в або корист1ван1в земельних
д|лянок, на яких виявлено так! зва1!:1и1ца.
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1.7. Актив[зувати роботу шодо визначення виконавця посщ/ги з вивезення
тверлих побутових в!дход|в та укпадання договор1в на вивезення твердих
побутових в|дход|в з метпканцями приватного сектору населених пункт|в району.

встановлення контейнер|в
договор|в щодо !х вивозу.

1.9. |!ро проведену

для з6ирання твердих побутових в1дход!в та складання

роботу |нфорпгувати в|дд|л житлово_комунального
господарства та буд1вництва районно! дер;кавно! адм|н!ощац1! до 01.12'2014.

2. Б!дд|лу житлово-комуна]]ьного господаротва та буд1внит{тва районно?
дер;кавно} адм|н|сщац!! (8олодько 1.8'):

2'1. |1роводити поот1йний мон|торинг щодо стану додержання вимог
законодавс !ва у сфер! раш!онапьно| о поводження з в!дходами.

2.2. 1нформувати голову районно| дер;кавно! адм1н1ощац1| через сектор
контрол1о апарату районно{ дер>кавно? адм|н|срац|! про виконання
розпоряджен1{,{ до | 5.12'20\ 4'

3. 1{онтроль за виконанням розпоряд)к

|1ерпшнй засц/пник голови
районно! дер)кавно| адм1н1страц!| !о.к. вАРжш|нов

1.8. |1ровести роботу з головами сад|вничих товариств щодо необх;дност!

залилпато за собото.


