
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сімнадцята  сесія VІ скликання 
 

від  23.08.2012 р. №844 
 

Про хід виконання Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р.Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. 
(рішення дев’ятої  сесії VІ скликання від  20.10.2011 р. №350.) 
 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 
соціального захисту, охорони здоров’я та екології Волківського А.М. про 
хід виконання рішення дев’ятої  сесії VІ скликання від 20.10.2011р. №350, 
керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 

 
Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань 

соціального захисту, охорони здоров’я та екології Волківського А.М. про 
хід виконання Програми покращення санітарного та екологічного стану 
р.Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. (рішення дев’ятої  сесії VІ 
скликання від  20.10.2011 р. №350)  взяти  до  відома. (Інформація 
додається) 

 
 
 
Міський голова                                                                          В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                       О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                       Т.Камінська              
 
 
 
 
 

 
 



Інформація про хід виконання Програми покращення санітарного та 
екологічного стану р. Уж та її притоки р. Кремно на 2011-2015рр. 

  Дана Програма була затверджена рішенням міської ради                                      
від 20.10.2011р. № 350. На виконання Програми видатками місцевого 
бюджету на 2012 рік передбачено 359 тис. грн. на очищення русла р. Уж. 
На даний час виготовлено проектно- кошторисну документацію по 
очищенню русла річки в районі мосту по вул.Сосновського. Роботи 
заплановано провести протягом вересня-жовтня поточного року. З НДІ « 
Житомиркомундорпроект» укладено договір на коригування проектно-
кошторисної документації по будівництву очисних споруд зливової 
каналізації по вул. Ольгінська.  Наразі матеріали знаходяться на експертизі. 
За рахунок коштів місцевого бюджету в сумі           299 тис. грн.  
виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції очисних 
споруд каналізації. Загальна кошторисна вартість робіт складає 12 млн. 613 
тис. грн.   Також протягом року проводилися роботи по прибиранню 
берегової смуги річки Уж. До цієї роботи було залучено школярів міських 
шкіл, членів партійних та політичних осередків, релігійні конфесії та 
працівників комунальних підприємств, організовувалися суботники. Ця 
робота проведена в 3 етапи. Вивезено з берегів річки 70м3 сміття, пляшок та 
всякого непотребу. 
З метою недопущення мийки машин та прання білизни проведено рейди 
працівників інспекції, ДНД Яструб, правоохоронних органів. 
Проведено 19 рейдів перевірок в результаті яких виявлено 4 порушення по 
яким складено протоколи та притягнуто правопорушників до 
адміністративної відповідальності . 
Проведено 5 рейдів обстеження мікрорайонів Пашини, Бровар, Коростень -
Подільський, Ковельський парк, сел. Фрунзе, вул.Семашко, Шатрищанська, 
Центру міста, околиці заводу Хіммаш та території біля заводу МДФ. 
Проведено обстеження ливневої та дощової каналізації всього лівого берегу 
річки Уж. 
 В результаті обстежень виявлено випадки самовільного підключення до 
ливневої каналізації каналізаційних стоків. Зі всіма порушниками 
проведено роботу по негайному відключенню та виправленню порушень. 
Виписано 36 письмових попереджень.  
Проведено часткове обстеження  вигрібних ям приватного сектору також 
виявлено порушення по яким вжито дійові заходи адміністративного 
впливу. 
З даного питання проведено 5 виступів по місцевому радіо, інформація 
надавалася в місцевій пресі. Надано інформацію про дані порушення 
керівникам ШЕД та КП « Водоканал» для прийняття заходів 
адміністративного та організаційного впливу з їх боку.  
   За рахунок коштів міського бюджету виконано механічну прочистку 
ливневої та каналізаційної системи  в районі вул.. Гастелло, Мельника, 
Войкова, Красіна, Грушевського, Київська, Маяковського. 
 Працівниками аварійно-рятувальної служби проводиться робота знищенню 
рослинності з поверхні річки в районі міського пляжу.                   


