
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

                                 Р І Ш Е Н Н Я
від  28 грудня 2020 року №  138

Про створення комісії з питань
поводження з безхазяйними
відходами

Відповідно до статті 12  Закону України «Про відходи», постанови
Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року № 1217 зі змінами «Про
затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», керуючись
статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з
метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, додержання
умов поводження з ними, запобігання негативному впливу їх на навколишнє
природне середовище і здоров’я людей,  виконком міської ради
в и р і ш и в  :

1. Створити комісію  з питань поводження з безхазяйними відходами та
затвердити її персональний склад згідно додатку 1.

 2. Затвердити Положення про комісію з питань поводження з
безхазяйними відходами (додаток 2).

3. Затвердити форму акта комісії з питань поводження з безхазяйними
відходами (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Хрущ І.В.

Міський голова                                                                   Микола АНТОШИК



                                                   Додаток
до рішення виконкому міської ради

                                                                                  від  28.12.2020 року № 138

С К Л А Д
міської комісії  з питань поводження з безхазяйними відходами

Голова комісії
ХРУЩ
Ірина Валентинівна - заступник міського голови з питань виконавчих
                                                     органів ради (житлово-комунальна сфера)

Заступник голови комісії
КОЗАЧЕНКО - начальник Помічнянського комбінату
Сергій Павлович   комунальних підприємств

Секретар комісії
ТЕРТИЧНА - начальник земельно-екологічного відділу
Олена Анатоліївна

Члени комісії :
ЗАХАРЧЕНКО - інспектор з благоустрою КНП «Помічнянський
Олена Петрівна   муніципальний центр контролю благоустрою»

Шамрай - старший дільничний офіцер сектору
Олександр Сергійович превенції відділення поліції № 2
                                                  смт. Добровеличківка Новоукраїнського
                                                  відділу ГУНП в Кіровоградській області
                                                  (за згодою)

______________________________

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК



Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому міської ради

                                                                                         від 28.12.2020 року  №  138

ПОЛОЖЕННЯ
про міську комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

І. Загальна частина

1.1.  Положення визначає організацію,  повноваження і порядок діяльності міської
комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі –  комісія),  яка створена для
виявлення та обліку безхазяйних відходів.

1.2. Комісія діє відповідно до Закону України «Про відходи», постанови Кабінету
Міністрів України від 03.08.1998р № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку
безхазяйних відходів» (зі змінами № 1518 від 11.10.2002 та № 748 від 07.08.2013), якими
визначаються особливості управління безхазяйними відходами, керується у своїй діяльності
даним Положенням.

1.3. Основним завданням комісії є реалізація повноважень органу місцевого
самоврядування у сфері поводження з безхазяйними відходами, з урахуванням їх  ресурсної
цінності та вимог безпеки для здоров’я людей і навколишнього природного середовища,
забезпечення ліквідації несанкціонованих і  неконтрольованих звалищ відходів.

1.4. Комісія очолює та забезпечує координацію робіт підприємств, установ та
організацій в вирішенні питань в частині поводження з відходами.

2. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів

2.1. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника, або власник яких не
відомий (далі – відходи).

2.2. Підставами для здійснення процедур виявлених відходів та наступного їх обліку
можуть бути :

- повідомлення власників, або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено
відходи;

- заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів
масової інформації;

-  результати інспекційних перевірок територіальних органів Міністерства охорони
навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічної служби, органів
місцевого самоврядування.

2.3. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на черговому
(позачерговому) засіданні комісії.

3. Права комісії

3.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації підприємств, установ та
організацій про стан роботи щодо поводження з відходами.



3.2. Отримувати інформацію від підприємств, установ та організацій про стан роботи
щодо поводження з відходами.

3.3. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ та організацій
до участі у вирішенні питань в частині поводження з відходами, а також до участі у
підготовці матеріалів для розгляду комісії.

4. Обов’язки комісії

4.1. У разі отримання звернення, комісія визначає кількість, склад, властивості,
вартість відходів, ступень їх небезпеки для здоров’я людей і навколишнього природного
середовища, вживає заходів до встановлення власників відходів та їх ліквідації.

4.2.  У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки,  можуть
залучатися відповідні спеціалісти та експерти.

4.3. За результатами своєї роботи комісія складає акт для визначення питання про
подальше поводження з відходами або про передачу необхідних матеріалів на розгляд
правоохоронних органів, у разі порушення законодавства про відходи.

5. Склад комісії

5.1. Комісію очолює голова, який має заступника та секретаря.
5.2. До складу комісії входять представники комунальних підприємств міста,

представник правоохоронних органів, представники інших організацій (за потребою).
Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Помічнянської
міської ради.

6. Забезпечення діяльності комісії

6.1. Комісія проводить засідання один раз у квартал, або частіше – у разі
необхідності.

6.2. Робота комісії здійснюється у формі засідання.
6.3.  Засідання вважається правомочним,  якщо у ньому бере участь не менш,  як

половина членів комісії.
6.4. Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням і вважається  прийнятим,

якщо за нього проголосували більшість членів комісії, присутніх на засіданні.
6.5. У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови комісії.
6.6. Організація засідань комісії покладається на секретаря комісії.

_____________________



Додаток 3

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому міської ради

                                                                                       від 28.12.2020 року № 138

А К Т

« _____» _____________________20___р.

Нами, комісією у складі

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

З виїздом на місце, розглянуто заяву (повідомлення) громадян, підприємств, установ,

організацій, закладів, ЗМІ та

інших__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

з питання

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Встановлено, що

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Висновки комісії

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Підписи:_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Секретар комісії                 О. Тертична


	Р І Ш Е Н Н Я

