Звіт директора департаменту екології та природних ресурсів
Донецької облдержадміністрації про стан роботи із зверненнями
громадян за 2017 рік
На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», плану
Кабінету Міністрів України щодо організації виконання положень Указу
Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи
щодо реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» (надалі Указу) департаментом екології та природних ресурсів Донецької
облдержадміністрації ( надалі- департамент) протягом 2017 року проводилась
певна робота щодо розгляду звернень громадян, вирішення порушених у
зверненнях питань.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності департаменту є реалізація
законних прав та інтересів громадян, оперативне вирішення порушених у їхніх
зверненнях проблем. Тому для покращення виконавської дисципліни,
своєчасного, всебічного та повного розгляду звернень громадян та усунення
причин, що їх породжують, у департаменті проводиться відповідна
організаційна та методична робота.
За 2017 рік від мешканців Донецької області до департаменту надійшло
65 звернень (за аналогічний період минулого року – 42 звернень).
Безпосередньо до департаменту надійшло 27 звернень громадян. З
урахуванням колективних звернень, з пропозиціями, заявами та скаргами
звернулось 31 громадянин.
В загальній кількості звернень, що надійшли: пропозицій – 12 (18 %),
заяв –18 (28 %), скарг – 35 (54 %).
Результати аналізу та узагальнення звернень дають змогу визначити
найбільш актуальні проблеми, що хвилюють громадян. Передусім, це питання
охорони навколишнього природного середовища, вжиття заходів щодо
утримання безпритульних тварин, забруднення атмосферного повітря.
Для зручності мешканців міста щодо отримання консультацій в
департаменті працює «Гаряча лінія». Інформація щодо проведення особистого
прийому, а саме графік проведення особистого прийому громадян та прямих
(«гарячих») телефонних ліній, розміщений у приміщенні департаменту в
доступному для громадян місці та оприлюднений на офіційному сайті
департаменту. Приділяється увага упорядкуванню роботи зі зверненнями
громадян, зокрема, щодо недопущення надання неоднозначних,
необґрунтованих або неповних відповідей, із порушенням термінів виконання.
Робота з розгляду порушених у зверненнях питань, підвищення
відповідальності за належне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви,
скарги, розв’язання проблем, які спричиняють звернення громадян,
знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту. Протягом
2017 року не було порушень термінів розгляду звернень громадян.

У подальшому робота департаменту буде спрямована на виконання
вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента від
07.02.2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”.
Планується відкриття наступних полігонів ТПВ:
ІІ черга Регіонального полігону ТПВ КП «Донецький регіональний
центр поводження з відходами» м. Краматорськ.
У 2016 р. було завершено корегування ПКД, у серпні 2017 розпочато
будівельні роботи. Загальна вартість будівництва 134 млн. грн. Завершення
будівництва та введення в експлуатацію заплановано на І півріччя 2018 р.
Будівництво другої черги дозволить збільшити ємність регіонального
полігону більш, ніж на 1 млн. т, а також передбачити окрему карту для
складування будівельних відходів та інших дозволених для складування
малонебезпечних промислових відходів. Полігон повинен задовольнити
потреби у розміщенні побутових відходів від Північної групи міст області, а
саме: Краматорськ, Слов’янськ, Дружківка, Лиман, Торецьк, Костянтинівка та
Бахмут.
Регіональний полігон ТПВ м. Курахове Мар’їнського району.
У жовтні 2017 р. розпочато будівельні роботи. Загальна вартість
будівництва складає 27 млн. грн. Завершення будівництва та введення в
експлуатацію заплановано на І півріччя 2018 р. Будівництво полігону
задовольнить потреби у розміщенні відходів м. Курахове та інших населених
пунктів Мар’їнського району.
Станом на 01.01.2018 р. роздільне збирання побутових відходів
запроваджено у 9 населених пунктах області, з яких 4 міста Добропілля,
Слов’янськ, Новогродівка, Вугледар, 3 селища Новодонецьке Добропільської
міської ради, Мангуш, Ялта Мангушського району та 2 села Ганнівка, Золотий
Колодязь Добропільського району.
Кількість населених пунктів у яких запроваджене роздільне збирання
побутових відходів в порівнянні до 2017 року збільшилася на 7 одиниць.
Додаток: Перелік діючих полігонів ТПВ на 3 арк. в 1 прим.
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