
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 

06 листопад 2018 року 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Старокостянтинів   

 

№ 359/2018–р 

 

Про створення комісії з питань 

поводження з твердими 

побутовими та безхазяйними 

відходами та затвердження 

положення про неї 
 

 

З метою поліпшення санітарного стану міста, ефективного вирішення 

питань поводження з твердими побутовими відходами, запобігання або 

зменшення обсягів утворення та обліку відходів та недопущення їх 

негативного впливу на навколишнє середовище, відповідно до Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», ст. ст. 12, 21 Закону України «Про 

відходи», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року, № 1217 

«Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів»: 

 

1. Створити комісію з питань поводження з твердими побутовими та 

безхазяйними відходами.  

 

2. Затвердити положення про комісію з питань поводження з твердими 

побутовими та безхазяйними відходами (додається)  

 

3. Затвердити персональний склад комісії з питань поводження з твердими 

побутовими та безхазяйними відходами згідно з додатком. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність п. п. 1, 2 розпорядження міського 

голови від 07 липня 2017 року № 246/2017-р «Про затвердження положення 

про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами та її  
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персонального складу», від 13 серпня 2012 року № 424/2012-р «Про створення 

комісії з питань поводження з твердими побутовими відходами». 

 

 

 

Міський голова                                   підпис                              М. Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

06 листопада 2018 року № 359/2018-р 

 

Положення про комісію 

з питань поводження з твердими побутовими та безхазяйними відходами 

 

Положення про комісію з питань поводження з твердими побутовими та 

безхазяйними відходами (далі - Положення) визначає організацію, 

повноваження і порядок діяльності комісії при виконавчому комітеті міської 

ради з питань поводження з твердими побутовими та безхазяйними відходами 

(далі - комісія). 

У своїй роботі комісія керується: 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Законом України «Про благоустрій населених пунктів»; 

Законом України «Про відходи»; 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року                  

№ 1217 «Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів» та іншими 

законодавчими та нормативними документами, що регулюють відносини у цій 

сфері. 

Основним завданням комісії є:  

1) сприяння реалізації основних принципів і напрямів державної 

політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами;  

2) прийняття рішень щодо поводження з безхазяйними відходами, 

сприяння реалізації основних напрямків державної політики у сфері 

поводження з відходами.   

До складу комісії входять керівники структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних підприємств, інші 

фахівці. Комісію очолює заступник міського голови. Підготовка засідання 

комісії забезпечується її головою, заступником голови або за дорученням 

голови – секретарем. Ведення документації комісії та зберігання справ 

здійснює секретар комісії.  

До компетенції комісії належить: 

виконання вимог законодавства про відходи; 

організація збирання і видалення побутових відходів, безхазяйних 

відходів, організація роздільного збирання корисних компонентів цих 

відходів;  

організація розроблення місцевих програм поводження з відходами та 

контроль за їх виконанням; 

розгляд питань щодо розміщення на території міста об’єктів 

поводження з відходами; 
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забезпечення координації роботи суб’єктів  підприємницької діяльності, 

що знаходяться на території міста, в межах компетенції; 

організація контролю за раціональним використанням та безпечним 

поводженням з відходами в місті; 

організація ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 

відходів; 

сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, 

стимулювання залучення населення до заготівлі ресурсно-цінних відходів; 

здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства 

України. 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) розглядає повідомлення власників або користувачів земельних 

ділянок, звернення  (повідомлення) від громадян, підприємств, установ, 

організацій, засобів масової інформації, результати інспекційних перевірок 

органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища, Держпродспоживслужби, органів 

місцевого самоврядування про факти виявлення відходів; 

2) у разі виявлення безхазяйних відходів визначає кількість, склад, 

властивості, вартість відходів, ступінь їх небезпеки для навколишнього 

природного середовища і здоров’я людини з оформленням відповідного акту 

та виносить рішення про подальше поводження з відходами  або передачу 

відповідних матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення 

законодавства про відходи;       

3) вживає заходів щодо визначення власника безхазяйних відходів за 

наявності фактів виявлення. У разі потреби для визначення власника 

безхазяйних відходів та їх оцінки комісія може залучати правоохоронні 

органи, відповідних спеціалістів та експертів; 

4) у разі визначення власника відходів він несе повну відповідальність 

за додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу 

відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону 

України «Про відходи». 

Комісія є постійно діючим органом, який діє відповідно до 

законодавства України і цього Положення. 

Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше 

як дві третини її членів. Комісія проводить свої засідання по мірі необхідності. 

Комісія має право: 

1) запрошувати на засідання комісії жителів міста, представників 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб, які звернулись з питання 

вирішення проблем у сфері поводження з безхазяйними відходами; 
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2) отримувати необхідну інформацію для розгляду питань та 

виявлення власника відходів, інші дані від місцевих органів влади, їх 

посадових осіб, релігійних організацій, підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, громадян; 

3) заслуховувати на засіданнях комісії повідомлення керівників 

підприємств, установ та організацій міста про вжиті заходи щодо  

поводження з відходами та виконавців прийнятих рішень щодо 

поводження з відходами. 

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю 

голосів від загальної кількості членів комісії, присутніх на засіданні. У 

випадку рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу, який 

підписується головуючим та секретарем комісії. 

 

 

 

Керуючий справами                            підпис                                     В. Янзюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



 

Додаток  

до розпорядження міського голови  

06 листопада 2018 року № 

359/2018-р 

 

Склад комісії 

з питань поводження з твердими побутовими відходами та безхазяйними 

відходами 

 

Богачук 

Володимир Васильович 

- перший заступник міського голови, голова 

комісії; 

Камінська 

Валентина Казимирівна 

- заступник міського голови, начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії; 

Шевчук 

Вікторія Броніславівна 

- завідувач відділу з питань охорони, 

раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії; 

Більчук 

Юрій Петрович 

- завідувач відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

Больних 

Галина Миколаївна 

- заступник начальника, начальник відділу 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Старокостянтинівського міськрайонного 

управління головного Управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій 

області (за згодою); 

Булич 

Володимир Євгенійович 

- начальник Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств; 

Тарасюк 

Валентина Яківна 

- завідувач відділу з питань регулювання 

земельних відносин виконавчого комітету 

міської ради; 

Тащук 

Віктор Іванович 

- начальник Старокостянтинівського 

комунального ремонтно - будівного 

шляхового підприємства. 

 

 

Керуючий справами                                   підпис                              В. Янзюк 


