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РЕФЕРАТ 

Осмольская Н.С., «Документационное обеспечение природоохранной де-

ятельности в области обращения с отходами на примере частного унитарно-

го предприятия по оказанию услуг «ЭкоПромКонсультант».  

Дипломный проект содержит 94 страниц, 1 таблица, 84 использованных 

источников, 6 приложений. 

Ключевые слова: документационное обеспечение, природоохранная дея-

тельность, органы государственного управления, оказание услуг, обращение с 

отходами, вторичные материальные ресурсы, инструкция по отходам, разреше-

ние на хранение и захоронение отходов. 

Целью дипломной работы является комплексная характеристика доку-

ментационного обеспечения природоохранной деятельности в области обраще-

ния с отходами в Частном предприятии «ЭкоПромКонсультант» и выработка 

предложений по усовершенствованию этой деятельности.  

Объектом исследования является Частное предприятие «ЭкоПромКон-

сультант».  

Предметом исследования является организация оказания услуг по доку-

ментационному обеспечению природоохранной деятельности в области обра-

щения с отходами. 

Актуальность выбранной темы достаточна велика, так как 

государственное экологическое управление — это сфера с уникальными 

объектами регулирования. Изучение этого вопроса позволит судить о 

существующем уровне государственного управления и регулирования 

природоохранной деятельности.  

Теоретическое исследование проводилось методом анализа литературы и 

нормативных источников. Прикладное исследование — методами описания, 

моделирования, частично графическим методом. 

В процессе работы были выявлены механизмы, методы и функции 

управления природопользованием, структура органов управления,  

организационная деятельность Частного предприятия «ЭкоПромКонсультант», 

проанализирован документооборот в данном предприятии. Охарактеризовано 

документационное обеспечение в области обращения с отходами, определен 

порядок обращения с отходами на предприятиях Республики Беларусь. 

Дипломная работа является первым комплексным исследованием 

документационного обеспечения природоохранной деятельности в области 

обращения с отходами производства в условиях практически завершившегося 

правового и организационного реформирования системы государственного 

управления. 



 
 

SUMMARY 

Of the diploma thesis "Documentation support of environmental activities in 

the field of waste management on the example of a private unitary enterprise for the 

provision of services" EcoPromConsultant» by student Osmolskaya NS. 

The diploma project contains 94 pages, 1 table, 84 sources of the information, 

6 applications. 

Keywords: records management, nature protection activity, state administration 

bodies, provision of services, waste management, secondary material resources, 

waste instruction, and permission for storage and disposal of waste. 

The purpose of the diploma thesis is a comprehensive description of the provi-

sion of services for documenting environmental protection activities in the field of 

waste management in the Private Enterprise "EcoPromConsultant" and elaborating 

proposals for improving this activity. 

Private Enterprise "EcoPromConsultant" is the object of the study. 

The subject of the study is the process of organization of the provision of ser-

vices for the documentation of environmental protection activities in the field of 

waste management. 

The chosen topic is very relevant, as state environmental management is a 

sphere with unique regulatory objects. The study of this issue will make it possible to 

judge the current level of public administration and regulation of environmental ac-

tivities. 

Theoretical research was carried out by the method of analysis of literature and 

normative sources. The following applied research was carried out by methods of de-

scription, modeling, and partially graphical method. 

In the process of work the mechanisms, methods and functions of environmen-

tal management, the structure of government bodies were studied. The organizational 

activity of the Private Enterprise "EcoPromConsultant" was described; the document 

circulation in this enterprise was analyzed. Records management in the field of waste 

management was described; the order of handling waste at enterprises of the Repub-

lic of Belarus was defined. 

This diploma thesis is the first comprehensive study of the records manage-

ment of environmental activities in the field of waste management in the context of 

the practically completed legal and organizational reform of the public administration 

system. 
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РЭФЕРАТ 

Асмольская Н.С. «Дакументацыйнае забеспячэнне прыродаахоўнай 

дзейнасці ў галіне абыходжання з адходамі на прыкладзе прыватнага ўнітарнага 

прадпрыемства па аказанні паслуг« ЭкаПрамКансультант ». 

Дыпломны праект змяшчае 94 старонкі, 1 табліцы, 84 выкарыстаных 

крыніц, 6 дадаткаў. 

Ключавыя словы: дакументацыйнае забеспячэнне, прыродаахоўная 

дзейнасць, органы дзяржаўнага кіравання, аказанне паслуг, абыходжанне з 

адходамі, другасныя матэрыяльныя рэсурсы, інструкцыя па адходах, дазвол на 

захоўванне і захаванне адходаў. 

Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца комплексная характарыстыка 

дакументацыйнага забеспячэння прыродаахоўнай дзейнасці ў галіне 

абыходжання з адходамі ў прыватным прадпрыемстве «ЭкаПрамКансультант» і 

выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні гэтай дзейнасці. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Прыватнае прадпрыемства 

«ЭкаПрамКансультант». 

Прадметам даследавання з'яўляецца арганізацыя аказання паслуг па 

дакументацыйным забеспячэнні прыродаахоўнай дзейнасці ў галіне 

абыходжання з адходамі. 

Актуальнасць абранай тэмы дастатковая вялікая, таму што дзяржаўнае 

экалагічнае кіраванне - гэта сфера з унікальнымі аб'ектамі рэгулявання. 

Вывучэнне гэтага пытання дазволіць меркаваць аб існуючым узроўні 

дзяржаўнага кіравання і рэгулявання прыродаахоўнай дзейнасці. 

Тэарэтычнае даследаванне праводзілася метадам аналізу літаратуры і 

нарматыўных крыніц. Прыкладное даследаванне — метадамі апісання, 

мадэлявання, часткова графічным метадам. 

У працэсе работы былі вывучаны механізмы, метады і функцыі кіравання 

прыродакарыстаннем, структура органаў кіравання, арганізацыйная дзейнасць 

Прыватнага прадпрыемства «ЭкаПрамКансультант», прааналізаваны 

дакументаабарот у дадзеным прадпрыемстве. Прыведзена дакументацыйнае 

забеспячэнне ў галіне абыходжання з адходамі. Пры дапамозе графічнага 

метаду вызначаны парадак абыходжання з адходамі на прадпрыемствах 

Рэспублікі Беларусь. 

Дыпломная праца з'яўляецца першым комплексным даследаваннем 

дакументацыйнага забеспячэння прыродаахоўнай дзейнасці ў галіне 

абыходжання з адходамі вытворчасці ва ўмовах практычна завершанага 

прававога і арганізацыйнага рэфармавання сістэмы дзяржаўнага кіравання. 


