
 
 
 
 
Про стан поводження з твердими 
побутовими відходами в області 

 
 

На підставі статей 6, 20, 21, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, статті 20 Закону України “Про відходи”, враховуючи 
інформацію про стан поводження з твердими побутовими відходами в області 
(додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

1.1. Забезпечити до кінця поточного року розроблення місцевих програм 
поводження з твердими побутовими відходами. 

1.2. Активізувати роботу з розроблення та затвердження схем санітар-
ного очищення населених пунктів відповідно до наказу Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Ук-
раїни від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14 квітня 2017 року за № 505/30373. 

1.3. Здійснювати у межах повноважень контроль щодо приведення до 
відповідних норм експлуатації стану полігонів та сміттєзвалищ твердих побу-
тових відходів. 

2. Головам районних державних адміністрацій провести роботу із сіль-
ськими, селищними головами, у тому числі головами, обраними об’єднаними 
територіальними громадами, щодо необхідності завершення паспортизації 
сільських та селищних сміттєзвалищ твердих побутових відходів та вжити 
заходів щодо ліквідації несанкціонованих звалищ відходів, про що поінфор-
мувати управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 
до 01 січня 2018 року. 

3. Департаменту екології та природних ресурсів, управлінню житлово-
комунального господарства облдержадміністрації підготувати до 01 жовтня 
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2017 року пропозиції щодо розроблення проекту Програми поводження з 
твердими побутовими відходами у Хмельницькій області. 

4. Рекомендувати: 
4.1. Державній екологічній інспекції в області розглянути питання вклю-

чення до річного плану перевірок на 2018 рік проведення перевірок щодо 
дотримання вимог приодоохоронного законодавства під час експлуатації полі-
гонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів на території області, за 
результатами яких інформувати облдержадміністрацію щоквартально, 
протягом 2018 року. 

4.2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області посилити 
санітарно-епідеміологічний контроль за дотриманням санітарного законодав-
ства під час експлуатації полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових від-
ходів на території області. 

5. Про виконання цього розпорядження поінформувати Департамент 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації до 15 січня 2018 року для 
подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації до 25 січня 
2018 року. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


