УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07 серпня 2017 року __

Бершадь

№

370 ___

Про покращення стану довкілля в районі
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020
року», на виконання районної програми поводження з твердими побутовими
відходами в Бершадському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням
7 сесії 7 скликання від 11 жовтня 2016 року, на виконання спільного рішення
колегії райдержадміністрації та координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради та з метою активізації роботи щодо
впровадження в районі системи роздільного збирання твердих побутових
відходів:
1. Міському, сільським головам, голові Джулинської об’єднаної територіальної громади, керівникам підприємств, установ, організацій:
1.1.Заслухати на засіданнях виконавчих комітетів питання про стан довкілля та реалізацію заходів місцевих екологічних програм.
1.2. Щорічно передбачати у видатковій частині місцевих бюджетів кошти на реалізацію природоохоронних заходів.
1.3. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з проблем довкілля, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів під час щомісячних «Днів чистоти» в усіх населених пунктах району.
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1.4. Залучати жителів територіальних громад, трудові колективи підприємств, організацій, установ, приватних підприємців до виконання заходів
з санітарного очищення населених пунктів, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкування прибережних та придорожніх смуг тощо.
1.5. Укласти угоди з державним підприємством «Бершадське лісове господарство» на проведення:
- санітарно-оздоровчих заходів і ремонтних робіт в ландшафтних та садово-паркових зонах;
- заліснення захисних зон навколо сміттєзвалищ у межах і за межами
населених пунктів та проведення рекультивації земель, які були зайняті сміттєзвалищами;
- заліснення визначених ділянок водоохоронних зон у межах населених
пунктів, балок, крутосхилів, кар’єрів тощо.
1.6. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про відходи» в частині укладання договорів з комунальним підприємством Бершадської міської
ради на збір та вивіз побутових відходів на полігони складування та вжити
максимальних заходів для організації роздільного збору твердих побутових
відходів.
1.7.Створити пункти прийому вторинної сировини.
1.8. Розпочати з 01 вересня 2017 року роздільне сортування твердих
побутових відходів в установах, організаціях, підприємствах незалежно від
форм власності.
1.9. Активізувати роботу адміністративних комісій щодо притягнення
до адміністративної відповідальності порушників правил благоустрою населених пунктів та правил поводження з твердими побутовими відходами.
1.10. Активізувати роботу відповідальних осіб з грантової діяльності у
територіальних громадах району з питань участі в грантових програмах та
залучення позабюджетних коштів, спрямованих на покращення стану довкілля та охорону навколишнього середовища.
2. Державному підприємству «Бершадське лісове господарство» (Краснєєв М.В.) та Бершадському районному комунальному агропромисловому
дочірньому підприємству Бершадський «Райагроліс» (Шатковський В.О.),
здійснювати моніторинг реального стану лісових насаджень та систематично
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проводити заходи щодо відтворення лісів та лісосмуг колишніх сільськогосподарських формувань.
3. Філії «Бершадський райавтодор» (Гайдей С.М.) налагодити систему
збору та вивезення сміття вздовж придорожніх смуг автомобільних доріг району.
4. Відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації
(Тартачна О.М.) проводити в закладах освіти району широку інформаційнопросвітницьку роботу з проблем довкілля, охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів.
5. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, районній газеті «Бершадський край» (Шевчук Ф.Х.) висвітлювати участь територіальних громад,
колективів підприємств, організацій, установ, приватних підприємців, учнівської молоді та студентської молоді у різноманітних акціях щодо збереження
довкілля та благоустрою населених пунктів району.
6. Відповідальним виконавцям щокварталу до 15-го числа місяця наступного за звітним інформувати відділ економічного розвитку, житловокомунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації про виконання розпорядження для подальшого узагальнення та інформування голови райдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Ольшевського В.Е.

Голова районної
державної адміністрації

І. Стефанцов

