Реалізація заході благоустрою та поліпшення санітарного стану
населених пунктів протягом 2017 року
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 19.10.2012 №558 повідомляємо, що протягом 2017 року при
райдержадміністрації проведено 2 засідання колегії та 5 наради за участі
контролюючих служб та структурних підрозділів райдержадміністрації по
питання благоустрою та поліпшення санітарного стану населених пунктів
району, а також екологічної безпеки, поводженню з побутовими відходами та
недопущення забруднення навколишнього природного середовища.
Відповідно до ст. 20 Закону України "Про відходи" в 2015 році
відділом інфраструктури, житлово - комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації розроблено районну програму поводження з
твердими побутовими відходами у Свалявському районі на 2014-2018 роки.
Дану програму схвалено розпорядженням голови районної державної
адміністрації 03.04.2014 №78 та яку затверджено на засіданні сесії районної
ради.
На даний час у всіх населених пунктах району здійснюється
централізований збір та вивезення на звалища побутових відходів. На
території району є 12 паспортизованих звалищ, з них діючі 4, зокрема в селах:
Березники, Ганьковиця, Керецьки та місті Сваляві та 8 законсервовані. Із
населених пунктів, в яких відсутні сміттєзвалища, вивезення відходів
проводиться на міське сміттєзвалище.
На території району діють два підприємства, що ведуть діяльність у
сфері збирання та утилізації відходів, а саме – міське комунальне
підприємством „Виробничим управлінням комунального господарства м.
Свалява”, приватне підприємство „Комунал”.
У населених пунктах району щороку накопичується понад 39,6 тис.
куб. метрів ТПВ, які захоронюються на міському, в 3 сільський полігонах
(звалищах) в с. Ганьковиця, Березники, Керецьки, загальною площею майже
3,2 гектари.
Комунальним підприємством „Виробничим управлінням комунального
господарства м. Свалява” приділяється значна увага вивезенню, утилізації
твердих побутових відходів та утриманню міського сміттєзвалища. Протягом
2017 року вивезено та за хоронено 10640 тонн сміття. Проводиться робота по
ліквідації стихійних сміттєзвалищ прибудинкових територій, парків, скверів, в
смугах відводу доріг, берегів річок Свалявка, Пиня, Латориця.
У відповідності статті 21 Закону України „Про відходи” місцевими
радами розроблені і затверджені схеми та графіки, за якими здійснюється
централізований збір і вивезення на звалища побутових відходів.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 13.03.2017
№114 та попереднього доручення голови облдержадміністрації 01.03.2017 №0205/7 райдержадміністрацією 10.03.2017 року оперативно проведено засідання
колегії райдержадміністрації та видано аналогічне розпорядження голови від
10.03.2017 №75 "Про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених
пунктів району".
З 10 березня оголошено місячник з озеленення, благоустрою і
поліпшення санітарного стану населених пунктів, земельних ділянок, річок,
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струмків на території району. П’ятницю та суботу оголошення днями
санітарної очистки та благоустрою населених пунктів. Дану інформацію
висвітлено в районній газеті "Вісті Свалявщини" №18-19 (8387-8388) де
сектором
інфраструктури
та
житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації висвітлено статтю "В районні розпочато місячник з
благоустрою та поліпшенням санітарного стану населених пунктів у районі".
Також вище вказаним розпорядженням утворено районну комісію з
координації проведення благоустрою і поліпшення санітарного стану населених
пунктів, яка здійснюватиме обхід населених пунктів та фіксуватиме стан
виконання заходів з благоустрою.
Розпочато місячник благоустрою акцією "Зробімо Свалявщини
Чистішою", яку проведено 10.03.2017 року. Участь у зазначеній акції взяли
державні службовці усіх рівнів понад 150 чол. В ході проведення акції
проведено ліквідацію несанкціонованих звалищ в кількості понад 40 од., в
межах смуг від поводу автомобільних доріг району за напрямами "СваляваПасіка", "Свалява-Стройно-Дусино-Керецьки", та автомобільної траси
державного значення "Київ-Чоп". Очищено придорожніх смуг більше 60 км., та
централізовано (ВУКГ м. Свалява) здійснено вивіз несанкціонованого сміття в
кількості понад 180 м.куб. на міське звалище, зібрано понад 450 мішків
побутових відходів.
Також в межах міста Свалява, проведено очистку річки Свалявка
(протяжністю біля 0,8 км) та прилеглу територія біля мосту річки Латориця.
Такі ж самі акції проведено у всіх населених пунктах району біля (сільрад,
ФАПів, амбулаторій, ЗОШ, клубів, лікарень).
Акцію продовжено 13-14 березня 2017 студентами Свалявського СТК
спільно з працівниками ВУКГ м. Свалява проведення роботи з благоустрою в
міському парку в м. Свалява ім. І.Франко.
24.03.2017 року за участі працівників Басейного управління водних
ресурсів річки Тиса та підпорядкованими міжрайонними управліннями водного
господарства (Мукачівським, Ужгородським, Берегівським, Виноградівським,
Тячівським) проведено заходи з благоустрою та санітарної очистки річки
Латориця в межах населених пунктів Сусково, Пасіка, Драчино, Свалявського
району. В ході проведення заходів ліквідовано понад 67 несанкціонованих
сміттєзвалищ, очищено понад 4,0 км., берегів річки Латориця та вивезено 80
м.куб. відходів на міське сміттєзвалище.
З 04 по 08 квітня 2017 року працівниками Свалявської міської ради за
участі працівників виробничого управління комунального господарства м.
Свалява проведено дні благоустрою та поліпшення санітарного стану
(суботники) в м. Свалява, урочищі "Чонок" біля прилеглої території міського
сміттєзвалища.
В ході проведення суботників ліквідовано понад 30 стихійних
сміттєзвалищ, та вивезено понад 20 м.кб. відходів. З метою покращення
озеленення даної території в даному масиві проведено висадку 500 саджанців
червоного дуба, липи, оріха, вздовж охоронної зони полігону твердих
побутових відходів. В майбутньому посаджені дерева мають стати зеленим
бар’єром навколо полігону та покращити екологічний стан щодо близь
розташованого житлового масиву.
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08 квітня 2017 року в районі проведено акцію "Весняну толоку" та всіма
колективами ЗОШ району (34 заклади) прибрали свою прилеглу територію,
провели обрізку дерев, кущів, викрасили бордюри, дерева, створили сквери та
квітники.
Всі проведенні акції та заходи висвітлені 5 публікаціями на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, а також в районній газеті
"Вісті Свалявщини".
За інформацією виконавчих комітетів міської, сільських рад протягом
року на території м. Свалява проведено заміну на нові 8 дорожніх вказівних
знаків.
Філією "Свалявського райавтодору" протягом 2017 року проведено
заміну на нові 6 дорожніх вказівних знаків та відремонтовано 2 знаки.
Одночасно інформуємо, що за сприяння райдержадміністрації та
виконавчого комітету Свалявської міської ради з метою увічнення пам’яті та
вшанування військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який
загинув захищаючи Батьківщину в жовтні 2015 року заступника коменданта
оперативно-бойової прикордонної комендатури з логістики, майору Шепентал
Віктор Михайлович в честь нього названо новостворену вулицю Шепентала в
м. Свалява де роздані земельні ділянки учасниками АТО.
В районні працюють приймальні пункти макулатури та пластмаси
(спільне підприємство „Райкоопзаготпром” та приватний підприємець Кошеля
В.М.).
Одночасно повідомляємо, що відведена виробничому управлінню
комунального господарства м. Свалява в постійне користування земельна
ділянка площею 1,6225 га (в тому числі землі промисловості – 1,6225 га) для
розміщення полігону побутових відходів (сміттєзвалища) в межах м. Свалява.
ур. „Чонок” може бути використана для розміщення підприємства з переробки
та утилізації твердих побутових відходів.
В районі перспективи будівництва нових та реконструкція полігонів
твердих побутових відходів не розглядалось.
Розпорядженням голови райдержадміністрації 24.05.2013 № 146
утворено постійно діючу району комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами.
Протягом 2015 року на адмінкомісіях сільських рад розглянуто 14
адмінпорушень в у сфері поводження з відходами. Складено штрафів на суму
1610,8 грн., складено адміністративних протоколів 32 од., та 46 попереджень.
На району постійно діючу комісію матеріали стосовно порушень у
сфері поводження з відходами не надходили.
Щороку до 10 лютого розробляється та затверджується план
організаційно-технічних заходів поводження з відходами, орієнтовний план
заходів поводженню з твердими побутовими відходами та еколого просвітницької роботи в Свалявському районі, план-заходів та орієнтовний
обсяг фінансового забезпечення обласної Програми із благоустрою населених
пунктів на 2012-2017 роки.
Міським комунальним підприємством
„Виробниче управління
комунального господарства м. Свалява” закуплено та встановлено 11 нових
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контейнерів, на суму 42,0 тис.грн., для складування побутових відходів від
громадян.
На вивіз побутових відходів використано кошти місцевих бюджетів в
сумі 480,0 тис.грн., та коштів комунального підприємства в сумі 680,0 тис.грн.
Службою енергетика проводиться роботи по утриманню в задовільному
стані мереж вуличного освітлення міста та с. Драчино, протяжність якої
складає - 37 км., що складає - 80 відсотків вулиць міста. З початку року на ці
цілі використано - 215,0 тис.грн., зокрема, відремонтовано - 75 діючих
світильників, встановлено - 20 нових, замінено - 510 ламп різного типу
накалювання. Проведено ремонт 5 вузлів обліку вуличного освітлення з
встановленням 2-х нових лічильників, та з заміненням комутаційної апаратури
(реле часу, магнітні пускачі, запобіжники та ін). За використану
електроенергію вуличного освітлення в поточному періоді оплачено - 175,5
тис.грн., вартість замінених матеріалів складає - 80,0 тис.грн. Однак слід
зауважити, що 25 відсотків мережі вуличного освітлення потребує заміни.
Проведено полив доріг та зелених насаджень на суму - 20,0 тис.грн.
На належному рівні утримуються зелені зони міста та тротуари,
здійснено висадку зелених насаджень, квітів, проводиться утримання газонів
на площі - 40 040 м2, на суму - 50,0 тис.грн., проведено ремонт лавок площею
212 м2, на суму – 8,0 тис.грн., здійснено озеленення міста та утримання
зелених зон на загальну суму – 25,0 тис.грн.
Виробничим управлінням обслуговується 4 кладовища, проведено - 196
захоронень, за надані ритуальні послуги підприємством одержано – 105,5 тис.
грн.
Належним чином виконується робота в зимовий період по утриманню
вулиць, тротуарів міста. Підготовлено до зимового періоду снігоприбиральну
техніку, та навісне обладнання, своєчасно закуплено підсипочні матеріали,
сіль, на основних перехрестях та підйомах розміщені купи підсипочного
матеріалу. Готова до роботи снігоприбиральна техніка в кількості 6 одиниць
Дана інформація висвітлена в засобах масової інформації, а саме на
офіційному сайті Свалявської районної державної адміністрації та в районній
газеті „Вісті Свалявщини”.

Завідувач сектору інфраструктури та ЖКГ РДА
В. Івашкович

