
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 11.07.2019  №405рг 

           м.Покровськ 

 

 

Про затвердження плану організаційних  

заходів по усуненню недоліків виявлених  

в ході перевірки дотримання вимог  

природоохоронного законодавства 

 

 На виконання  п.1. припису Державної екологічної інспекції у Донецькій області  

№ 03/19 від 19.06.2018 року, керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» 

 

 1. Затвердити План організаційних заходів по усуненню недоліків виявлених в ході 

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства (додається). 

 

 2. Відповідальним особам надати відділу екології, клімату та енергозбереження 

Покровської міської ради звіт про виконання заходів у встановлений Планом строк. 

 

 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови  

Кірієнко В.О. 

 

 

 

  

Міський голова       Р. Требушкін 

 

 

 

 

 



  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови  

від11.07.2019  №405рг 

 

 

 

План організаційних заходів по усуненню недоліків  

виявлених в ході перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства  

 

Припис № 03/19 від 19.06.2019 року Захід Строк 

виконання 

Відповідальна особа 

п.2. Забезпечити виконання заходів, щодо 

ліквідації несанкціонованих та 

неконтрольованих сміттєзвалищ на 

території Покровської міської ради, а саме:  

- на перехресті вул. Добропільська біля буд. 

№ 44 та вул. Дейнега, на місті зруйнованого 

будинку – 1,5 м3, площа 4 м2; 

-  вул. Шмідта, навпроти школи № 14, на 

вході до покинутого складу - 50 м3, 400 м2; 

- пров. Мостовий, біля будинка № 30 – 2 м3, 

3 м2; 

- вул. Прокоф’єва, біля буд. 193 – 1 м3, 3 м2. 

Виявити власників відходів та залучити 

до прибирання сміттєзвалищ 

01.09.2019 р. Заступник міського голови 

Луганський А.О. – голова 

постійно діючої комісії з питань 

поводження з безхазяйними 

відходами  

п.3. В межах своїх повноважень, вирішити 

питання у сфері поводження з відходами, а 

саме забезпечити координація діяльності 

суб'єктів підприємницької діяльності, що 

знаходяться на  території Покровської 

міської ради 

Підготувати проект  рішення на 

засідання міської ради щодо 

затвердження програми поводження з 

відходами на території Покровської 

міської ради 

01.11.2019 р. Начальник відділу екології, 

клімату та енергозбереження 

Швець І.М. 

п.4. Забезпечити виконання заходів щодо 

роздільного збирання корисних компонентів 

твердих побутових відходів на території 

Покровської міської ради. 

Підготувати проект рішення на 

виконком  щодо  затвердження 

технологічної схеми роздільного   

збирання   побутових відходів 

відповідно до Методики  роздільного 

01.09.2019 р. Начальник КП «Управління 

міського господарства»  

Касьян М.М. 



Припис № 03/19 від 19.06.2019 року Захід Строк 

виконання 

Відповідальна особа 

збирання побутових відходів, затв. 

Наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України  

01.08.2011  N 133 

п.5. Вирішити питання, в межах своїх 

повноважень, щодо здійснення заходів 

щодо раціонального використання і 

охорони вод, своєчасну ліквідацію 

аварійних ситуацій на водопровідно – 

каналізаційних та зливово-каналізаційних 

мережах, а саме визначити 

балансоутримувачів зливово-

каналізаційних мереж, котрі здійснюють 

водовідведення з міста Покровськ до 

річки Солона. 

Підготувати проект рішення на 

засідання  міської ради щодо 

визначення балансоутримувача дощової 

каналізації міста Покровська 

01.11.2019 р. Заступник міського голови 

Кірієнко В.О. – голова тимчасової 

комісії з проведення позапланової 

технічної інвентаризації дощової 

каналізації у м. Покровську 

 

Керуючий справами  

виконкому ради                 А. Жук 

 

 

 

План організаційних заходів по усуненню недоліків виявлених в ході перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 

розроблений відділом екології, клімату та енергозбереження. 

 

 

Начальник відділу              І. Швець 


