
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

23 листопада 2021 року № 286

Про утворення постійно діючої
комісіїз питань поводження
з безхазяйними відходами

Керуючись статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 №1217
«Про затвердження порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів» зi
змінами, виконавчий комітет Гребінківської міської ради
ВИРІШИВ:

1.Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами у складі:

Зінченко Валерій Миколайович – заступник міського голови, голова комісії;
Сидоренко Анатолій Миколайович – начальник відділу цивільного захисту,

мобілізаційної роботи, заступник голови комісії;
Карабут Сергій Миколайович – головний спеціаліст відділу земельних

відносин та охорони навколишнього середовища, секретар комісії;

члени комісії:
Зінченко Андрій Васильович – начальник відділу інфраструктури,

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту;
Бунько Олексій Миколайович – начальник Гребінківського комбінату

комунальних підприємств;
Блищик Людмила Іванівна – староста Овсюківського старостинського

округу;
Кокозій Сергій Михайлович – староста Короваївського старостинського

округу;
Єфременко Світлана Терентіївна – староста Слободо-Петрівського

старостинського округу;
Панченко Анатолій Петрович – староста Стукалівсько-Григорівського

старостинського округу;
Плахтир Сергій Сергійович – староста Олександрівського старостинського

округу;
Поліщук Сергій Олексійович – староста Майорщинського старостинського

округу;



Саган Тетяна Володимирівна - провідний спеціаліст відділу фітосанітарної
безпеки Лубенського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в
Полтавській області (за згодою);

Грушовий Анатолій Віталійович – заступник начальника сектору
поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Лубенського районного
відділу поліції ГУ НП України у Полтавській області (за згодою);

Ворона Віталій Васильович – головний інспектор відділу запобігання
надзвичайним ситуаціям Лубенського районного управління ГУ ДСНС
України у Полтавській області (за згодою).

2. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
поводження з безхазяйними відходами на території Гребінківської міської
територіальної громади згідно додатку 1, що додається.

3. Затвердити Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів на
території Гребінківської міської територіальної громади згідно додатку 2, що
додається.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради від 23 квітня 2018 року №135 «Про утворення
постійно діючої комісіїз питань поводження з безхазяйними відходами».

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
23 листопада 2021 року № 286

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію

з питань поводження з безхазяйними відходами
на території Гребінківської міської

територіальної громади

1. Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами
(далі – комісія) є координаційно-експертним органом, утвореним з метою
організації ефективної роботи щодо виявлення, обліку та мінімізації
небезпечного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення
безхазяйних відходів та визначення власника безхазяйних відходів (далі —
відходів).

2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України та іншими
актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є здійснення процедур визначення
кількості, складу, властивості, вартості, ступеня небезпеки для навколишнього
природного середовища і здоров’я населення відходів, що не мають власника,
або власник яких невідомий, а також координація чи безпосереднє проведення
робіт щодо визначення власника відходів.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
— розглядає заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та

організацій, засобів масової інформації, результати перевірок територіальних
органів Держекоінспекції, Держсанепідслужби, органів місцевого
самоврядування про факти виявлення відходів;

— визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх
небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини;

— вживає заходів, спрямованих на визначення власника відходів;
— підводить щорічно підсумки роботи у сфері виявлення та поводження з

безхазяйними відходами.
5. Для виконання покладених завдань комісія в установленому порядку має

право:
— залучати у разі необхідності для визначення власника відходів та їх

оцінки правоохоронні органи, відповідних спеціалістів, експертів, утворені
робочі групи;

— одержувати безкоштовно від структурних підрозділів виконкому
міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для
діяльності комісії.

6. Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — заступник.
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем.



7. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру
необхідності, але не менше одного разу на рік. Засідання комісії вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

8. Рішення комісії з питань, що належать до її компетенції є обов’язковими
для виконання. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії і оформлюються протоколом.

9. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до
органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше
поводження з відходами.

10. На підставі акта комісії органи місцевого самоврядування приймають
рішення щодо подальшого поводження з відходами та, в разі необхідності,
порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у
порушенні законодавства про відходи та відшкодування заподіяної шкоди.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



Додаток 2

до рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
23 листопада 2021 року № 286

ПОРЯДОК
виявлення та обліку безхазяйних

відходівна території Гребінківської
міської територіальної громади

Безхазяйні відходи – відходи, що не мають власника або власник яких
невідомий.

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про
відходи» та «Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1217
(зі змінами).

2. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи,
зобов’язані повідомити про них місцеві органи виконавчої влади чи органи
місцевого самоврядування.

3. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного
їх обліку також можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств,
установ та організацій, засобів масової інформації, результати перевірок
територіальних органів Держекоінспекції, Держсанепідслужби, органів
місцевого самоврядування тощо.

4. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на
черговому (позачерговому) засіданні постійно діючої комісії з питань
поводження з безхазяйними відходами (далі — комісія).

5. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів,
ступінь їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я
людини та вживає заходів до визначення власника відходів.

У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть
залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти, утворені
робочі групи.

6. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до
органу місцевого самоврядування для вирішення питання про подальше
поводження з відходами.

7. На підставі акта комісії органи місцевого самоврядування приймають
рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності
порушують справу про притягнення до відповідальності осіб, винних у
порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.

8. 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».

10.Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється



відповідно до «Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»,
що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999р.
№2034 (зі змінами).

Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність,
обліковуються ними за встановленою вартістю, з одночасним збільшенням
додаткового капіталу такої юридичної особи.

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО
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