
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА 

РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

Від      28.02.2019         № 109 
м.Покровськ 

Про затвердження плану організаційних 

заходів по усуненню недоліків виявлених 

в ході перевірки дотримання вимог 

природоохоронного законодавства 

На виконання припису Державної екологічної інспекції у Донецькій області № 03/09 
від 08.02.2019, керуючись статтями 42,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

1. Затвердити План організаційних заходів по усуненню недоліків виявлених в ході 
перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства (додається). 

2. Відповідальним особам надати відділу екології, клімату та енергозбереження 

Покровської міської ради звіт про виконання заходів у встановлений Планом строк. 

3. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника міського голови 
Кірієнко В.О. 

В.о міського голови І.В. Сущенко 



АРКУШ 
погодження до розпорядження міського голови 

Покровської міської ради 

Про затвердження плану організаційних 

заходів по усуненню недоліків виявлених 

в ході перевірки дотримання вимог 

природоохоронного законодавства 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ Відділом екології, клімату 

енергозбереження 

Начальник відділу екології, 
клімату та енергозбереження 

Покровської міської ради І.М. Швець 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

Заступник міського голови В.О. Кірієнко 

Керуючий справами 

виконкому ради А.В.Жук 

Начальник 
юридичного відділу міської ради О.П. Смаль 

та 

Начальник 

відділу з питань діловодства, контролю 

та роботи зі зверненнями громадян Г.В. Борисова 



ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням 

міського голови 

від ___________ № ____________  

План організаційних заходів по усуненню недоліків 

виявлених в ході перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 

Припис № 03/09 від 08.02.2019 року Захід Строк виконання Відповідальна особа 

п.1. Забезпечити проведення заходів 

щодо обліку зелених насаджень на 

території Покровської міської ради 

(інвентаризація, паспорт об’єкта). 

Провести інвентаризацію зелених 

насаджень загального користування 

Скласти паспорт об'єкту благоустрою 

зеленого господарства відповідно до 

розділу 14 Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, 

затв. Наказ Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово- комунального 

господарства України від 10.04.2006 N 

105 

15.10.2019 
Житлово-комунальний відділ 

Покровської міської ради Юзипович 

О.В. 

Провести інвентаризацію зелених 

насаджень, які знаходяться на балансі. 
Скласти паспорт об'єкту благоустрою 

зеленого господарства відповідно до 

розділу 14 Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, 

затв. Наказ Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово- комунального 

господарства України від 10.04.2006 N 

105 

15.10.2019 
КП «Управління міського господарства» 

Касьян М.М. 



 

Припис № 03/09 від 08.02.2019 року Захід Строк виконання Відповідальна особа 
 

Провести інвентаризацію зелених 

насаджень обмеженого користування, 

які знаходяться на земельній ділянці 

бюджетного закладу. 
Скласти паспорт об'єкту благоустрою 

зеленого господарства відповідно до 

розділу 14 Правил утримання зелених 

насаджень у населених пунктах України, 

затв. Наказ Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово - комунального 

господарства України від 10.04.2006 N 

105 

15.10.2019 

Відділ освіти Покровської міської ради 

Голуб М.О. 

Управління соціального захисту 

населення Покровської міської ради 

Бонзюх І.П. 

Покровська центральна районна лікарня 

Шутько С.Д. 

п.2 Забезпечити здійснення заходів щодо 

раціонального використання і 

охорони вод та відтворення водних 

ресурсів: проекти водоохоронних зон 

для створення сприятливого режиму 

водних об'єктів, попередження їх 

забруднення, засмічення і вичерпання, 

знищення навколо водних рослин і 

тварин, а також зменшення коливань 

стоку вздовж річок, та навколо озер і 

інших водойм 

Розробити проект водоохоронних зон 

для міських ставків, що знаходяться на 

території Покровської міської ради 

відповідно до ст 58 Земельного Кодексу 

України, ст. 87 Водного Кодексу України 

15.07.2019 
Відділ містобудування архітектури та 

земельних відносин Аржавітін В.В. 

Керуючий справами 
виконкому ради А.В.Жук 

План організаційних заходів по усуненню недоліків виявлених в ході перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства 

розроблений відділом екології клімату та енергозбереження 

Начальник відділу екології, клімату 

та енергозбереження 

І.В.Швець 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html%23332049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html%23534
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html%2325
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z950213.html%2325

