
ПРОЄКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________ сесія VIІ скликання

РІШЕННЯ

від «____»_____________ 2019 року

Відповідно  до  Законів  України  «Про  відходи»,  «Про  охорону
навколишнього  природного  середовища»,  «Про  природно-заповідний  фонд
України»,  з  метою  покращення  санітарно-екологічного  стану  об’єктів
природно-заповідного  фонду,  підприємств  агропромислового  комплексу,
водного фонду району,  керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до Природоохоронної Програми щодо покращення
екологічного  стану  і  раціонального  використання  природно-екологічного
потенціалу  Чугуївського  району  на  2012-2020  роки,  затвердженої  рішенням:
районної ради від 13.07.2012 року (зі змінами) (далі – Програма).

1.1. Абзаци четвертий та п’ятий розділу 1. «Загальні положення» Програми
викласти в такій редакції:

«Розробником  та  координатором  виконання  Програми  є  відділ
житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури районної
державної адміністрації.

Виконавці  Програми  –  відділи  житлово-комунального  господарства
будівництва та інфраструктури, відділ освіти районної державної адміністрації,
управління  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації,
міськрайонне  управління  у  Чугуївському  районі  та  м.  Чугуєві  Головного

Про  внесення  змін  до  Природоохоронної  Програми
щодо покращення екологічного стану і раціонального
використання  природно-екологічного  потенціалу
Чугуївського району на 2012-2020 роки, затвердженої
рішенням  районної  ради  від  13.07.2012  року
(зі змінами) 



управління  Держгеокадастру  у  Харківській  області,  сільські,  селищні  ради,
суб’єкти  господарювання  району,  громадські  організації,  ТОВ  «Чугуївське
ремонтно-експлуатаційне  підприємство»,  Комплекс  водопідготовки  «Донець»
відокремлений підрозділ КП «Харківводоканал», Чугуївська міськміжрайонна
філія  Державної  установи  Харківській  обласний  лабораторний  центр
Міністерства охорони здоров’я України, лісові господарства, ТРК Чугуївщини
«Слобожанка», інформаційна газета «Вісник Чугуївщини».

1.2. Розділ 5. «Заходи щодо реалізації Програми» викласти в новій редакції
(додається). 

2. Рішення Чугуївської районної ради від 20.02.2015 року «Про внесення
змін до Природоохоронної Програми щодо покращення екологічного стану і
раціонального  використання  природно-екологічного  потенціалу  Чугуївського
району на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням Чугуївської районної ради
від 13.07.2012 року», вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
АПК,  земельних  відносин,  використання  природних  ресурсів,  охорони
навколишнього середовища (Лисаченко Л.В.).

      Голова 
районної ради                                                                                       А. Бабієць
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