У К Р А Ї Н А
Першотравнева районна у місті Чернівці рада
Чернівецької області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
22.05.2013 № 40/5

м. Чернівці

Про хід виконання рішення виконавчого
комітету районної у місті ради від 20.06.2012 №59/7
«Про організацію робіт по збору та вивозу
твердо-побутових відходів і заходів щодо
ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території
Першотравневого району м. Чернівці»
Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника відділу
з питань благоустрою, санітарії та екології (Назарова В.Г.) виконавчий
комітет районної у місті ради відзначає, що внаслідок проведеної роботи
значно покращилась робота по укладанню угод на вивіз твердих побутових
відходів (ТПВ) в приватному секторі забудови району, що призводить до
централізованого вивозу ТПВ та зменшення стихійних сміттєзвалищ на
території району.
На території Першотравневого району м. Чернівці налічується 296
вулиць та провулків. Вивіз твердих побутових відходів здійснюється
МКП «Чернівціспецкомунтранс» згідно погоджених графіків. На
підприємстві задіяно 7 сміттєвозів, 1 навантажувач.
Протягом 2012 року вивезено та утилізовано – 156,1 тис. м3 ТПВ, а за
4 місяці 2013 року – 46,6 тис. м3 ТПВ.
Загальна кількість контейнерів на території району становить 446
одиниць ємністю 1,1 м3, з них 254 – КЖРЕП району, 58 - ЖБК, ЖБТ, ТКЗ та
ОСББ, 131 - підприємств, установ та організацій району та 61 - одиниця
ємністю 0,75 м3.
В районі організовано роботу по утилізації та вивозу ТПВ з приватного
сектору забудови. Охоплено послугами МКП «Чернівціспецкомунтранс» по
збору, вивезенню та утилізації ТПВ 209 вулиць та провулків приватного
сектору забудови, 4780 будинковолодінь, в яких проживає 10280 мешканців.
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Згідно погоджених графіків з приватного сектору забудови ТПВ
вивозиться по баковій системі щоп’ятниці та щосуботи.
Централізованим вивезенням ТПВ не охоплено близько 650 будинків
приватного сектору в зв’язку з відсутністю можливості заїзду
спецавтотранспорту МКП «Чернівціспецкомунтранс».
Протягом 2012 року з підприємствами, установами та організаціями
району укладено 820 угод на вивіз ТПВ, з початку 2013 року – 118 угод.
З початку весняного місячника санітарної очистки та благоустрою
ліквідовано 139 стихійних сміттєзвалищ, вивезено та утилізовано 1292,5 м3
сміття.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 41, 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 1.9. рішення Чернівецької
міської ради 7 сесії VI скликання від 14.04.2011 №153 «Про визначення
обсягів і меж повноважень, які здійснюють районні у місті Чернівці ради та
їх виконавчі органи в інтересах громад районів міста», Закону України
«Про благоустрій населених пунктів», «Тимчасових Правил благоустрою
м. Чернівців», виконавчий комітет районної у місті ради
В И Р І Ш И В:
1. Інформацію заступника начальника відділу з питань благоустрою,
санітарії та екології (Назарова В.Г.) «Про хід виконання рішення виконавчого
комітету районної у місті ради від 20.06.2012 №59/7 «Про організацію робіт
по збору та вивозу твердо-побутових відходів і заходів щодо ліквідації
стихійних сміттєзвалищ на території Першотравневого району м. Чернівці»
взяти до уваги (додається).
2. МКП «Чернівціспецкомунтранс» (Іванченко О.В.):
2.1. Забезпечувати дотримання графіків вивезення ТПВ з території
району та приватного сектору забудови.
2.2. Забезпечувати прибирання контейнерних майданчиків після
вивантаження контейнерів.
2.3. Вивчити питання дворазового вивозу ТПВ з приватного сектору
забудови.
2.4. Своєчасно проводити ремонт, фарбування та дезінфекцію
контейнерів для збору ТПВ.
3. Відділу з питань благоустрою, санітарії та екології (Воронка Д.І.):
3.1. Надалі здійснювати контроль за своєчасністю вивозу ТПВ з
території району.
3.2. Проводити рейдові перевірки в імовірних місцях скидання ТПВ.
4. Начальникам КЖРЕП №9,11,12 та ПП «Житлосервіс» (Паладян Д.В.,
Шерстюк Р.В., Луців О.Я., Рослякова А.Г.):
4.1. Надалі по мірі необхідності встановлювати інформаційні таблички
про заборону утворення стихійних сміттєзвалищ в ймовірних місцях їх
виникнення на території району, з вказанням розміру штрафу за даний вид
правопорушення.
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5. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-порталі районної у місті ради в мережі
Інтернет.
6. Враховуючи, що рішення виконавчого комітету районної у місті ради
від 20.06.2012 №59/7 «Про організацію робіт по збору та вивозу твердопобутових відходів і заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ на
території Першотравневого району м. Чернівці» в основному виконане, з
контрольного терміну зняти.

Голова ради

В. Мельничук

