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На № ____________від ___________
Керівникам місцевих органів управління
освітою райдержадміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад,
директорам закладів професійно-технічної
освіти та закладів освіти комунальної
власності Чернівецької обласної ради

Про заборону спалювання сміття,
сухого листя, гілля та інших відходів
Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,
рішення 60 сесії VI скликання Чернівецької міської ради від 03.02.2015
№ 1489, з метою формування сприятливого для життєдіяльності людини
середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження
об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень заборонено
спалювання сміття, сухого листя, гілля та інших відходів, оскільки при
згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг
мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, угарний газ,
важкі метали і низка канцерогенних сполук. У тліючому без доступу кисню
листі виділяється бензопрен, який здатен викликати у людини онкологічні
захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з
найотруйніших для людини речовин.
Наголошуємо, що п.15 Плану заходів, затверджених наказом
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 28.08 2018 № 378
«Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в
осінньо-зимовий період 2018/2019 н. р.» категорично заборонено
спалювання листя та використання відкритого вогню на території закладів
освіти області.
Рекомендуємо терміново провести позапланові інструктажі з
посадовими особами відповідальними за санітарний стан території закладів
освіти з метою заборони використання відкритого вогню на території
закладів освіти та недопущення виникнення надзвичайної ситуації.

Також нагадуємо, що за даний вид правопорушення передбачена
адміністративна відповідальність. Згідно з ст.152 КУпАП. порушення
державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів,
правил благоустрою територій населених пунктів тягнуть за собою
накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на
посадових осіб, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності — від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(850-1700 грн.).
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