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Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої влади
виконавчим комітетом Перегонівської
сільської ради з питань охорони
навколишнього природного середовища
та дотримання санітарного законодавства
Виконавчим комітетом Перегонівської сільської ради проводиться певна
робота щодо охорони навколишнього природного середовища та дотримання
санітарного законодавства.
На території села проводяться заходи з благоустрою у тому числі
проводився з 23 липня по 23 серпня 2018 року місячник боротьби та локалізації
вогнищ карантинних організмів, про що свідчать обкошені обочини доріг в
населеному пункті. Прийняті рішення виконкому сільської ради від 27 березня
2018 року № 9 «Про організацію і проведення роботи з питань покращення
благоустрою та санітарного стану населених пунктів сільської ради», від
24 квітня 2018 року № 13 «Про благоустрій кладовищ в населених пунктах
сільської ради» та від 24 квітня 2018 року №14 «Про надання послуг населенню
КП «Перегонівка».
Сільська рада проводить роз’яснювальну роботу з фермерськими
господарствами, підприємствами, установами та організаціями, орендарями
земельних ділянок та ондноосібниками щодо забезпечення виконання норм
чинного законодавства України щодо своєчасного повідомлення про
застосування препаратів-пестицидів та агрохімікатів під час проведення
весняно-польових робіт, що дало змогу зменшити кількість випадків отруєння
бджіл під час проведення обробітків сільгоспугідь пестицидами.
На території села заходиться в оренді дев’ять водних об’єктів,
які орендуються громадянами Бербегою С.А., Голобородьком М.Л.,
Голобородьком Ю.І., Онищуком О.Т., Руденком В.П., Черновою О.В. Плату за
водне дзеркало орендарями за оренду землі водного фонду сплачено в розмірі
22,5 тис. грн.
Сільська рада проводить засідання постійної адміністративної комісії на
яких розглядає також і питання з екології.

2
Водозабезпечення населеного пункту проводиться за рахунок місцевого
водогону (КП «Перегонівка»). Моніторинг якості питної води, що подається
населенню, проводиться недостатньо (один аналіз протягом 2018 року). Зовсім
не контролюються і не виділені криниці громадського користування.
Згідно нових вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарної
очистки території» та Наказу Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 6 «Про
затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених
пунктів» − схема санітарної очистки населеного пункту Перегонівською
сільською радою не розроблена.
На території села функціонує несанкціоноване сміттєзвалище твердих
побутових відходів. Затримка виготовлення документів на сміттєзвалище
полягає в тому, що дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного
пункту, тому сільська рада не може самостійно прийняти рішення про
виділення даної ділянки під розміщення сміттєзвалища та виготовлення
необхідної документації. Для спрощення роботи в даному напрямку планується
включити дану земельну ділянку в генеральний план населеного пункту.
Єдиним документом на сміттєзвалище є рішення сесії Перегонівської
сільської ради двадцять третього скликання від 26 червня 2001 року № 125
«Про затвердження місця під сміттєзвалище в с. Перегонівка», яке на даний час
не використовують.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
28 вересня 2018 року № 23 та з метою покращення ситуації в сфері охорони
навколишнього природного середовища та дотримання санітарного
законодавства України:
1. Визнати роботу виконавчого комітету Перегонівської сільської ради у
сфері охорони навколишнього природного середовища задовільною та
дотримання санітарного законодавства – незадовільною.
2. Виконавчому комітету Перегонівської сільської ради:
розробити схему санітарної очистки населеного пункту згідно нових вимог
ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарної очистки території» та
Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України від 10 січня 2006 року № 6 «Про затвердження
«Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів»
розробити схему санітарної очистки населеного пункту»;
вирішити питання щодо виділення земельної ділянки під розміщення
сміттєзвалища;
розробити та затвердити паспорт для новоствореного місця видалення
відходів для населеного пункту;
з населенням більш активно проводити роз’яснювальну роботу з питання
сортування твердих побутових відходів;
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виділити громадські криниці, контролювати якість питної води, що
подається населенню;
довідку про результати перевірки діяльності виконавчого комітету
Перегонівської сільської ради щодо здійснення делегованих повноважень в
сфері охорони навколишнього природного середовища та дотримання
санітарного законодавства України розглянути на
черговому засіданні
виконавчого комітету та сесії Перегонівської сільської ради;
розробити та вжити конкретні заходи щодо усунення недоліків та
зауважень, виявлених у ході перевірки, та врахувати пропозиції, зазначені в
довідці перевірки;
проінформувати відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації
щодо розгляду даного питання на засіданні виконавчого комітету та сесії
Перегонівської сільської ради та затвердження конкретних заходів про
проведену роботу по усуненню недоліків та зауважень до 01 грудня 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
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