
  

 

                                            

                                                                            

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

26  травня 2021 року   № 103 

Про створення комісії з питань поводження                                                         

з безхазяйними відходами на території                                                       

Лубенської територіальної громади  

 

       З метою зменшення обсягів утворення відходів, посилення контролю за 

екологічним станом місць утворення та видалення відходів, оцінки їх впливу 

на навколишнє природне середовище і здоров’я людини, відповідно до 

Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217, Порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України 01.11.1999р. № 2034, керуючись 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»,    

статтею 12 Закону України «Про відходи», Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”. 
 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в : 

 

1. Створити комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Лубенської територіальної громади та затвердити її склад                  

(додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території Лубенської територіальної громади 

(додаток 2). 

 3. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області  Князєва О.В. 

        4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Діденка О.Г.  

 

Лубенський міський голова                                        Олександр ГРИЦАЄНКО 

 



                                                                                                                Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради                         

26 травня 2021 року № 

 

Склад  

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території 

Лубенської територіальної громади 

Князєв Олександр 

Володимирович 

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області, голова 

комісії 

Шмонденко 

Андрій 

Григорович 

- начальник відділу містобудування та архітектури  

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області, головний 

архітектор міста, заступник голови комісії 

Касяненко Віта 

Вікторівна 

 

 

 

     Члени комісії: 

 

- головний спеціаліст відділу благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області, секретар комісії 

 

 

Півнюк Костянтин 

Михайлович 

- - працівник відділу комунального майна Управління з 

питань комунального майна та земельних відносин 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 

Крамаренко 

Віталій 

Володимирович 

- - голова постійної депутатської комісії з питань 

економіко-інвестиційного планування, промисловості, 

підприємництва, регуляторної політики, транспорту, 

цифрових технологій та розвитку сільських територій 

(за згодою) 

Обмок Інна  

Федорівна 

- - член постійної депутатської комісії з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності та 

екології (за згодою) 

Тютюнник Ірина 

Володимирівна 

 - інспектор ГФ «Муніципальна служба правопорядку 

м.Лубни» 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради                                      Юлія БІЛОКІНЬ 

                                                                     

 



                                                                                                                Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету Лубенської 

міської ради                         

26 травня 2021 року № 

 

 

Положення 

про комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на території 

Лубенської територіальної громади  

  

1. Загальна частина 

 

1.1.Положення визначає організацію, повноваження і порядок діяльності 

комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території  

Лубенської територіальної громади (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 03.08.1998 №1217 «Про затвердження 

Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими визначаються 

особливості управління безхазяйними відходами, керується у своїй 

діяльності цим 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 на території 

Лубенської територіальної громади. 

1.4.Комісія здійснює обстеження місць та об’єктів розміщення відходів для 

запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє середовище та здоров’я 

людини. 

1.5. Виявлення та облік безхазяйних відходів на території Лубенської 

територіальної громади здійснюється комісією відповідно до «Порядку 

виявлення та обліку безхазяйних відходів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217. 

  

2. Права комісії 

 

Комісія має право: 

2.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності про стан роботи щодо поводження з 

відходами. 

2.2. Отримувати інформацію від підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності про стан роботи щодо поводження з відходами. 

2.3. Залучати в установленому порядку фахівців підприємств, установ та 

організацій всіх форм власності до участі у вирішенні питань щодо 



поводження з відходами, а також до участі у підготовці матеріалів для 

розгляду комісії. 

2.4. Залучати в обов’язковому порядку до обстежень старост, які здійснюють 

повноваження на території відповідних населених пунктів. 

  

3. Обов’язки комісії 
  

3.1. 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. 

3.2. У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки, 

можуть залучатися відповідні спеціалісти та експерти. 

3.3. Проводити обстеження  організованих місць збору та видалення відходів 

на предмет відповідності санітарних норм і правил утримання територій 

населених пунктів згідно чинного законодавства. 

3.4. За результатами своєї роботи комісія складає акт обстеження та надає на 

розгляд виконавчого комітету Лубенської міської ради пропозиції щодо 

подальшого поводження з відходами. 

  

4. Склад комісії 
  

4.1.   Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії. 

4.2. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

  

5.Забезпечення діяльності комісії 
  

5.1.Комісія проводить засідання один раз у квартал, або частіше - у разі 

необхідності. 

5.2.Робота комісії здійснюється у формі засідання. 

5.3.Роботою комісії керує її голова, а в разі відсутності голови — заступник. 

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем. 

5.4.Засідання вважається правомочним у разі присутності на засіданні більше 

половини її складу. 

5.5.Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 

більше половини від затвердженого складу комісії. 

5.6.Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписують 

головуючий на засіданні та секретар. 

5.7.Протокол комісії та акт обстеження надається на розгляд виконавчого 

комітету Лубенської міської ради для вирішення питання про подальше 

поводження з відходами. 

 
                                                                        

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради                                      Юлія  БІЛОКІНЬ 


