
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №87

Від 04 вересня   2020 року
село Нижня Сироватка

Про виконання припису Державної
 екологічної інспекції у Сумській області

 Керуючись  підпунктом  1  пункту  «б»  статті  33,  частиною  першою
статті  52  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні,
розглянувши  акт  позапланової  перевірки  виконання  делегованих
повноважень  Нижньосироватською  сільською  радою  в  галузі  охорони
навколишнього  природного  середовища  №  275/04  та  припис  Державної
екологічної інспекції у Сумській області від 25.08.2020 року № 199/04 (далі -
Припис),  з  метою  виконання  вимог  чинного  законодавства  в  частині
здійснення  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  у  сфері
охорони  навколишнього  природного  середовища,  недопущення  порушень
термінів  виконання  припису,  виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив: 

1. Затвердити План організаційно-технічних заходів по усуненню 
недоліків виявлених під час позапланової перевірки виконання приписів 
Нижньосироватської сільської ради та її виконавчими органами вимог 
законодавства в частині здійснення делегованих повноважень у сфері 
охорони навколишнього природного середовища /далі – План заходів/ 
/додаток 1/. 

2. Відповідальним виконавцям визначеним в Плані заходів подати 
інформацію до держаної екологічної інспекції у Сумській області у визначені 
Приписом терміни. 

Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету № 

 від 04.09.2020 року 

План
організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час позапланової

перевірки контролю виконання приписів діяльності Нижньосироватської сільської ради в
частині здійснення делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного

середовища
№ п/п Зміст припису Термін виконання відповідальні

1 На  підставі  приписів
розробити  план
організаційно-технічних
заходів  по  усуненню
недоліків,  із  зазначенням
ПІП  та  посади  осіб,
відповідальних  за
виконання  кожного
пункту  припису,
затвердити  рішенням
виконавчого  комітету  та
направити  в  Державну
екологічну  інспекцію  у
Сумській області. 

В 10- денний термін після
отримання припису

Секретар сільської
ради

2 Забезпечити виявлення та
ліквідацію  всіх
несанкціонованих
сміттєзвалищ на території
Нижньосироватської
сільської  ради,  в  тому
числі  зазначені  в  акті
перевірки

01.10.2020 та постійно Начальник  відділу
земельних
відносин,
містобудування  та
благоустрою,
спеціаліст  ІІ
категорії  відділу
земельних
відносин,
містобудування  та
благоустрою

3 Надавати  до  Інспекції
інформацію  щодо
кількості  ліквідованих
сміттєзвалищ  та  об’єму
вивезених відходів

До 3 числа щомісяця Начальник відділу
земельних
відносин,

містобудування та
благоустрою,
спеціаліст ІІ

категорії відділу
земельних
відносин,

містобудування та
благоустрою

Секретар сільської ради                                                  Г.М.Носенко


