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XIV ЧЕРГОВА СЕСІЯ
VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 19
Про розробку та затвердження схем
санітарної очистки території
сіл Бишківської сільської ради на 2017 рік

від 04 липня 2017 року

Відповідно листа Жовківської районної державної адміністрації від
28.03.2017 року за № 02-23/956 про розробку та затвердження схем санітарної
очистки територій на 2017 рік, керуючись Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 33, Закону України «Про відходи», з метою
створення належних умов для вивозу твердих побутових відходів на території
сільської ради, Бишківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Розробити та затвердити схему санітарної очистки території Бишківської
сільської ради (згідно з додатком).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова

Наталія Бейзик

Затверджено
рішення XIV сесії VII демократичного скликання
Бишківської сільської ради
№ 19 від 04 липня 2017 року

Схема санітарної очистки території Бишківської сільської ради на 2017 р.
1. Пояснювальна записка
1.1. Обґрунтування необхідності розроблення схеми санітарної очистки сіл Бишківської
сільської ради
Розроблення схеми санітарної очистки сіл Бишківської сільської ради спрямоване на
реалізацію державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки,
захисту життя і здоров’я населення сіл сільської ради від негативного впливу, зумовленого
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії
людини і природи. Використання застарілих технологій виробництва та обладнання, низький
рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів, низький рівень екологічної
свідомості населення призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення
поверхневих вод та земельних ресурсів, нагромадження у великій кількості відходів
життєдіяльності людини, як в країні в цілому, так і в селах Бишківської сільської ради
зокрема. Як рідкі, так і тверді відходи погіршують умови проживання населення,
забруднюють довкілля, негативно впливають на санітарний стан населених пунктів та
здоров'я людей. Фекалії, гній, сеча, рештки продуктів, трупи тварин, розкладаючись,
виділяють смердючі гази. Крім того, вони містять патогенні мікроорганізми і є небезпечними
в епідемічному відношенні. Отже раціональна очистка населеного пункту від відходів є
одним із найважливіших заходів у справі санітарної охорони ґрунту, води і повітря,
невід'ємним елементом впорядкування населеного пункту і одним з основних заходів
профілактики кишкових інфекцій і глистяних інвазій, а тому вирішення проблеми санітарної
очистки селища приведе до поліпшення екологічної ситуації, сприятиме захисту життя і
здоров’я його населення.
2. Паспорт
Всього 7 населених пунктів – с.Бишків, с.Боброїди, с.Кулиничі, с.Бучми, с.Лущики,
с.Пирятин, с.Миляво;
Кількість дворів – 689;
житлові двори – 527;
населення - 2017 осіб.
Моніторинг населення
На 2017
Кількість дворів
Кількість населення
В т.ч. дітей дошкільного віку
Дітей шкільного віку
Громадян пенсійного віку
Працездатні громадяни

689
2017
153
175
319
1370

Статистичні дані по смертності та народжуваності по селах Бишківської сільської ради
у розрізі останніх двох років
Кількість померлих
Кількість народжених

На 2015
28
31

На 2016
38
21

3. Дані щодо стану системи санітарної очистки і прибирання сіл Бишківської сільської
ради
Вивезення твердих побутових відходів в селах Бишківської сільської ради проводять
шляхом його вивозу за межі населеного пункту за допомогою відповідного транспорту в
спеціально відведені місця. Отже очистка села полягає у плановому збиранні, тимчасовому
зберіганні, видаленні й утилізації відходів. Роботи проводяться два рази на місяць. Кожний з
цих заходів до мінімуму зводить можливість контакту людини з відходами, починаючи з
моменту їх збирання і до вивезення та утилізації. Усі процеси по можливості максимально
механізуються.
4.Організація і технологія збирання та транспортування побутових відходів
Вивіз ТПВ на місце їхнього знешкодження здійснюється відповідно до плановорегулярної системи, спеціалізованим підприємством . Планово-регулярна система
передбачає регулярний вивіз ТПВ з території, що обслуговується на договірній основі, з
установленою періодичністю і чітким маршрутним графіком, два рази на місяць.
Заключено угоди по вивезенню побутових відходів з ТзОВ АВЕ «Львів», а саме :
з індивідуальними споживачами – 148 контейнерів (120 л.), з іншими споживачами:.,
- 2 контейнери. 1м.куб;
- 6 контейнерів (240 л.);
- 5 контейнерів (120 л.).
Перевезення побутових відходів здійснюють спеціально обладнаними для цього
транспортними засобами – сміттєвозами, що унеможливлює їх розвіювання, розсипання та
розпилення, а також забезпечує зручність під час їх завантаження та вивантаження.
5.Методика розрахункових обсягів робіт:
Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою жителі сіл ради зобов'язані у
першу та третю п’ятницю з 8 год. 00 хв., виставити біля двору (забороняється виставляти на
дорозі чи тротуарах) контейнер з відходами (ТПВ). Споживач послуг по вивезенню ТПВ
зобов’язаний оплатити за надані послуги до 20 числа місяця, який йде за місяцем в якому
надавалися послуги. Споживач на власний вибір має право оплатити послуги передоплатою,
але не більше ніж за 6 місяців. У разі зміни вартості послуги по вивезенню ТВП споживачів
таких послуг повідомляють не пізніше, ніж за 30 днів до введення (зміни) таких тарифів.
Послуга з вивезення побутових відходів вважається наданою споживачеві, якщо в селах
відбулося вивезення побутових відходів від населення. Вартість вивезення ТВП від
юридичних осіб будь-якої форми власності та підприємців чи господарюючих суб’єктів
зокрема і сільської ради чи її структурних підрозділів, встановлюється на договірних
засадах.
1. Визначення технології прибирання на території Бишківської сільської ради
вулиць, доріг, площ, місць загального користування, і відособлених територій ;
Прибирання в селах вулиць, доріг, площ, місць загального користування здійснюється
за допомогою механічних знарядь праці (лопат, граблів, віників тощо) та відповідної техніки
(трактори, грейдери тощо) форма і призначення яких, визначається видом роботи та сезоном

в який вона проводиться, Прибирання території та придбання необхідного інвентарю
забезпечують власники особистих селянських господарств, приватні підприємці,
організації, , які знаходяться на території сільської ради або з яким укладено угоду про
виконання таких робіт.
2. Механізм розрахунку необхідної для прибирання села кількості спецмашин і
механізмів за видами робіт.
Розрахунок необхідного інвентарю та автомеханізмів для прибирання та збору
твердих побутових відходів в селах проводиться на підставі визначення технології
прибирання, якісного складу та кількості накопичення твердих побутових відходів,
періодичності вивезення та місця тимчасового їх складування або утилізації, марки та
вантажопідйомності автомобіля, інших об’єктивних чинників. У разі неможливості
придбання чи застосування спецмашин, необхідно передбачити можливість обладнання чи
переобладнання автомашин для перевезення твердих побутових відходів у відповідності до
вимог чинного законодавства та правил поводження з твердими побутовими відходами.
8. Розрахунок капіталовкладень на заходи щодо санітарної очистки і прибирання
території села.
Капіталовкладення на заходи щодо санітарної очистки і прибирання території села
повинні передбачати кошти як на придбання необхідного інвентарю та авто техніки (або
кошти на її оренду), так і кошти на утримання у відповідності до санітарних норм і правил
благоустрою території тимчасового місця(сміттєзвалища) зберігання твердих побутових
відходів.
9 . Вивезення ТВП.
Вивезення ТПВ здійснюється на території Бишківської сільської ради контейнерним
методом.
Контейнерним методом вивозиться побутове сміття два рази на місяць з місць
розташування контейнерів для збору побутового сміття. Сільський голова має право
самостійно запроваджувати додаткову кількість вивезення ТПВ. Всі господарюючі суб’єкти
(юридичні особи, фізичні-особи підприємці та ін.), які проводять свою діяльність в
адміністративних межах Бишківської сільської ради, зобов’язані укласти договір на
вивезення та утилізацію ТПВ.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дана Схема санітарної очистки Бишківської сільської ради набирає чинності із
моменту підписання головою рішення сільської ради і діє до того моменту доки рішенням
Виконавчого комітету Бишківської сільської ради чи рішенням сесії Бишківсьбкої сільської
ради її дія не буде припинена.
2. Схема санітарної очистки на території Бишківської сільської ради , прийнята
рішенням сесії Бишківської сільської ради від 04.07.2017 № 19 припиняє свою дію
31.12.2017р.

Секретар сільської ради

Ольга Паньків

