
 
 
 
 

Про хід виконання Програми  по-
водження з відходами у Хмель-
ницькій області на 2018 – 2022 роки

 
 
На підставі статей 6, 21, 33, 35, 39 Закону України “Про місцеві державні 

адміністрації”, враховуючи інформацію про хід виконання Програми повод-
ження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними терито-
ріальними громадами: 

1) забезпечити до кінця поточного року розроблення місцевих програм 
поводження з відходами; 

2) активізувати роботу з розроблення та затвердження схем санітарного 
очищення населених пунктів відповідно до наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
14 квітня 2017 року за № 505/30373, правил благоустрою території населених 
пунктів відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року 
№ 310, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за 
№ 1529/31397; 

3) активізувати до 01 грудня поточного року роботу щодо забезпечення 
стовідсоткового охоплення населених пунктів приватного сектору централі-
зованим вивезенням відходів, створення сортувальних центрів, мереж прий-
мальних пунктів вторинної сировини в населених пунктах області, запровад-
ження роздільного збирання відходів; 

4) вжити заходів щодо розроблення  проектно-кошторисної документації 
на полігони та сміттєзвалища та оформлення правовстановлюючих документів 
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на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться 
полігони твердих побутових відходів; 

5) здійснювати у межах повноважень контроль щодо приведення до 
відповідних норм експлуатації стану полігонів та сміттєзвалищ твердих 
побутових відходів. 

2. Головам районних державних адміністрацій провести роботу із сільськими, 
селищними головами, у тому числі, головами, обраними об’єднаними терито-
ріальними громадами, щодо необхідності завершення паспортизації сільських 
та селищних сміттєзвалищ твердих побутових відходів та вжити заходів з лік-
відації несанкціонованих звалищ відходів, про що поінформувати Департамент 
природних ресурсів та екології облдержадміністрації до 01 січня 2020 року. 

3. Рекомендувати: 

1) Державній екологічній інспекції в області здійснювати перевірки щодо 
дотримання вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації 
полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових відходів, сільських та селищних 
сміттєзвалищ на території області, за результатами яких щоквартально 
інформувати облдержадміністрацію; 

2) Головному управлінню Держпродспоживслужби в області посилити 
санітарно-епідеміологічний контроль за дотриманням санітарного законо-
давства під час експлуатації полігонів та сміттєзвалищ твердих побутових 
відходів на території області. 

4. Про виконання цього розпорядження поінформувати Департамент 
природних ресурсів та екології облдержадміністрації до 15 січня 2020 року для 
подальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації 
до 25 січня 2020 року. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків. 

 

 

Голова адміністрації            В. Лозовий 


