
 

 

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 14.06.2018 № 94 

          м. Золотоноша 

 

Про план організаційно-технічних заходів по усуненню 

недоліків згідно припису державної екологічної 

інспекції України 

 

На виконання ст.19 Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”  та з метою усунення порушень, виявлених під час 

перевірки державною екологічною інспекцією України (припис державної 

екологічної інспекції України від 07.06.2018 № 2/3-2), керуючись п 1, 7, 20 ч. 4 

ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Затвердити план організаційно – технічних заходів по усуненню 

недоліків згідно припису державної екологічної інспекції України (додається). 

2. Відповідальним виконавцям інформувати відділ контролю за 

благоустроєм території міста управління житлово – комунального 

господарства. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Масла О.М., управління житлово – комунального 

господарства (Флоренко О.А.), управління архітектури, регулювання забудови 

та земельних відносин по м. Золотоноша (Веснін І.В.) та управління економіки 

(Остроглазова В.В.).  

 

 

Міський голова                                                                        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко 53346 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від 14.06.2018 № 94 
 

ПЛАН 

організаційно – технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису 

державної екологічної інспекції України 

 
№ 

з/п 
Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 
 

 

1. 

Забезпечити здійснення контролю за 

додержанням вимог законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища на 

території підконтрольній Золотоніській міській 

раді 

 

 

Постійно 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

2.  

Внести зміни до Правил благоустрою території 

міста Золотоноші, передбачивши заходи, 

спрямовані на оздоровлення р. Суха Згар 

 

До 31.08.2018 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

3. 

Внести зміни до Стратегії розвитку                              

м. Золотоноша на період до 2020 року, 

передбачивши заходи з екологічного 

оздоровлення р. Суха Згар 

 

До 31.08.2018 

 

Управління економіки. 

 

4. Розробити та затвердити в установленому 

законом порядку місцеву екологічну програму 

До 19.11.2018 Управління житлово – 

комунального господарства 

 

5. 

Провести коригування Генерального плану                 

м. Золотоноша (перша черга – топогеодезична 

зйомка) 

 

До 30.11.2018 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин по м. 

Золотоноша 

 

 

 

6. 

Привести у відповідність згідно з Правилами 

приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення, затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово – комунального 

господарства України від 01.12.2017 № 316 

Правила, на підставі яких здійснюється 

приймання стічних вод від підприємств у 

систему каналізації м. Золотоноша 

 

 

 

До 31.08.2018 

 

 

Інженерно – технічний відділ 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

 

 

7. 

Вжити заходів щодо: 

- Обмеження КП «Міський водоканал» 

Золотоніської міської ради скиду забруднених 

стічних вод в р. Суха Згар; 

- Обмеження приймання стічних вод від 

підприємств – абонентів в міську каналізаційну 

мережу без попереднього очищення на 

локальних очисних спорудах 

 

 

 

До 01.08.2018 

 

 

Управління житлово – 

комунального господарства 

 

8. 

Розробити проект землеустрою щодо 

встановлення та винесення в натурі (на 

місцевості) прибережних захисних смуг річок 

Суха Згар та Золотоношка 

 

До 01.12.2018 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин по м. 

Золотоноша 

 

9. 

Вжити заходів щодо приведення у відповідний 

санітарно-технічний стан прибережних смуг 

річок Золотоношка та Суха Згар 

 

Постійно 

Управління житлово – 

комунального господарства 

 

 

10. 

Забезпечити доведення до відома населення та 

всіх зацікавлених організацій інформації про 

водоохоронний режим, який діє на територіях 

водоохоронних зон та прибережних смуг річок 

Суха Згар та Золотоношка 

 

До 01.08.2018 і 

постійно 

Управління житлово – 

комунального господарства 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 

 

 

11. 

Забезпечити інформування населення про стан 

водних об’єктів, про заходи, що вживаються для 

поліпшення стану вод річок Суха Згар та 

Золотоношка 

 

До 01.08.2018 і 

постійно 

Управління житлово – 

комунального господарства 

Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та 

кадрової роботи 



 

 

 

12. 

 

Провадження господарської діяльності, 

експлуатацію об’єктів, інших втручань у 

природне середовище та ландшафти на 

території Золотоніської міської ради 

здійснювати за умови дотримання вимог 

законодавства у сфері оцінки впливу на 

довкілля 

 

 

 

Постійно 

 

Управління житлово – 

комунального господарства. 

Управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин по м. 

Золотоноша 

13. Розробити схему санітарного очищення                    

м. Золотоноша 

До 01.09.2018 Управління житлово – 

комунального господарства 

 

14. 

Вжити заходів щодо облаштування полігону 

твердих побутових відходів для м. Золотоноша 

в межах Антипівської та Новодмитрівської 

сільських рад спостережними свердловинами 

 

До 01.12.2018 

 

Управління житлово – 

комунального господарства 

 

15. 

 

Створити комісію з питань поводження з 

безхазяйними відходами 

 

До 01.08.2018 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

 

16. 

Розробити заходи щодо покращення стану 

атмосферного повітря та зменшення 

забруднення атмосферного повітря на території 

м. Золотоноша 

 

 

До 01.09.2018 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста; 

Інженерно – технічний відділ 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

17. 

Отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами, які перебувають на балансі міської 

ради 

 

До 01.11.2018 

 

Управління житлово – 

комунального господарства  

 

 

18. 

Забезпечити проведення контролю вмісту 

забруднюючих речовин у відпрацьованих газах 

транспортних засобів, які обліковуються на 

балансі міської ради 

 

 

До 01.08.2018 

Структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради на 

балансі яких обліковуються 

автомобілі 

 

19. 

 Обладнати ботанічну пам’ятку природи 

місцевого значення «Дуб пірамідальний» 

інформаційними знаками та аншлагами 

 

До 01.08.2018 

Відділ управління майном; 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста 

управління житлово – 

комунального господарства 

 

20. 

Залучати до участі у роботі комісії з питань 

обстеження зелених насаджень представника 

Державної екологічної інспекції у Черкаській 

області 

 

Постійно 

Відділ контролю за 

благоустроєм території міста 

управління житлово – 

комунального господарства 

Примітка. Відповідальні виконавці заходів можуть долучати до виконання заходів зацікавлені підприємства, 

установи та організації незалежно від форм власності, структурні підрозділи виконкому міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                О.В. Шакура 

 

 


