ОЛЕШКІВ СЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про стан документального
оформлення полігонів
твердих побутових відходів
в районі
Олешківський район, як адміністративно-територіальна одиниця у
складі Херсонської області займає площу - 1,8 тис. км2. На території району
розташовано 2 об'єднані територіальні громади, 9 сільських рад, 1 міська, які
об'єднують 33 населених пункти в тому числі місто, в яких мешкає 72 444 осіб.
Потреба району в полігонах твердих побутових відходів становить 13 на
загальну площу 63,1 га.
Станом на 18 жовтня 2017 року органами місцевого самоврядування
проводиться робота щодо документального оформлення полігонів ТПВ, а саме:
Новомаячківською селищною радою (отримано паспорт полігону), Раденською
сільською радою
(отримано паспорт полігону),
Великокопанівською
об'єднаною територіальною
громадою (отримано
паспорт
полігону),
Козачелагерською сільською радою (отримано паспорт полігону) та
Олешківською міською радою. Отримані державні акти на постійне
користування земельними ділянками під розміщення полігонів ТПВ, але роботи
по будівництву об'єктів не ведуться.
Недостатня
робота
проведена
по
Виноградівській
об'єднаній
територіальній громаді, Костогризівській, сільській раді.
Взагалі не розпочаті роботи по Підстепенській, Солонцівській та ПодоКалинівській, Ювілейненській та Щасливській сільським радам. Питання щодо
створення та оформлення полігону твердих побутових відходів не вирішується
у зв'язку з чим на території даних сільських рад виникли стихійні
сміттєзвалища. Роботу вищевказаних сільських рад визнати незадовільною.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», статті 20 Закону України «Про
відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року
№ 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими
відходами», керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 6 статті
16, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації»:
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1.Відділу
з
питань містобудування,
архітектури,
надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства районної
державної адміністрації здійснювати координування з питань документального
оформлення полігонів твердих побутових відходів.
2. Рекомендувати:
2.1 Олешківській міській раді визначитися із земельною ділянкою під
розміщення полігону ТПВ в адміністративних межах Олешківської міської ради
та звернутися до районної державної адміністрації із заявою для отримання
дозволу на розробку містобудівної документації — детального плану території;
2.2 Костогризі вській
сільській раді прискорити доопрацювання
детального
плану
території земельної ділянки під розміщення полігону
твердих побутових відходів та подальше оформлення об'єкту;
2.3
Роботу
Підстепненської,
Солонцівської,
Подокалинівської,
Ювілейненської та Щасливської сільських рад визнати незадовільною.
Терміново
розпочати
роботу
по виділенню
земельної
ділянки
та
документальному' оформленню полігону ТПВ для уникнення виникнення
стихійного сміттєзвалища на території рад.
3. При формуванні бюджетів винайти можливість передбачити кошти з
метою належного оформлення та приведення до чинного законодавства
документації на розміщення полігонів твердих побутових відходів на території
місцевих рад.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

