
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                                 №_______ 
                                                                 м. Лиман 
 

Про затвердження складу комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради з питань поводження з 

безхазяйними відходами на території 

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади. 

 

 

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, на виконання Закону України ст.12 «Про відходи», 

постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1217 «Про затвердження 

Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради з питань 

поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади (додаток 1). 

1.2. Положення про комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

з питань поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади (додаток 2). 

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2019 №10 «Про 

затвердження складу комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради з 

питань поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської об'єднаної 

територіальної громади», рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 

№60 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2019 

№10 «Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради з питань поводження з безхазяйними відходами на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади» визнати такими, що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Драча Ю.А.  

 

 

Міський голова                                                                               П.Ф. Цимідан 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                       Додаток 1 

                                                                                           Рішення виконавчого комітету  
                                                                                Лиманської міської ради 
                                                                                                ________________№_______ 

 
Склад комісії  

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  
з питань поводження з безхазяйними відходами  

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади. 

 

Драч Юрій Анатолійович Перший заступник міського голови, 

голова комісії 
Самойлов Володимир Петрович Директор КП «Лиманський 

«Зеленбуд», заступник голови комісії 
Коломацький Дмитро Анатолійович Завідувач сектору екології та 

природних ресурсів відділу  
житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лиманської  

міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії ׃ 
 

 

Анацький Сергій Володимирович Головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого комітету 

Лиманської  міської  ради 
Гапоненко Ольга Володимирівна В.о. начальника відділу у 

Лиманському районі Головного 

управління Держгеокадастру  
(за згодою) 

Кича Катерина Іванівна                   Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури  

виконавчого комітету Лиманської  

міської  ради 
Красногрудь Наталія Анатоліївна      Начальник відділу земельних 

відносин виконавчого комітету 

Лиманської  міської  ради 

Сердюк Ірина Вікторівна Головний спеціаліст відділу  
житлово-комунального господарства  

виконавчого комітету Лиманської  

міської  ради 

 

 Керуючий справами                                                                          Р.О. Малий 

                                                                       
 
 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                       Додаток 2 

                                                                                           Рішення виконавчого комітету  
                                                                                Лиманської міської ради 
                                                                                                ________________№_______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  

з питань поводження з безхазяйними відходами  

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади.  

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 12 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. 

1.2. Безхазяйними відходами (далі-відходи) вважаються як такі, що не мають 

власника або власник яких невідомий. 

 

2. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів 

2.1. Підставами для здійснення процедур виявлення відходів та наступного їх 

обліку також 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 охорони 

навколишнього природного середовища, санітарно-епідеміологічної служби, органів 

місцевого самоврядування. 

2.2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів подаються до комісії та 

розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Лиманської об'єднаної територіальної громади (далі – комісія). 

2.3. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх 

небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та вживає 

заходів до встановлення власника відходів. 

В роботі комісії в межах своїх старостинських округів приймають участь 

старости старостинських округів. 

У разі необхідності, для визначення власника відходів та їх оцінки можуть 

залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти. 

2.4. За результатами своєї роботи комісія складає акт для вирішення питання 

про подальше поводження з відходами або про передачу відповідних матеріалів на 

розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. 



2.5. 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. 

 

3. Забезпечення діяльності комісії 

3.1. Комісія проводить засідання у разі необхідності. 

3.2. Робота комісії здійснюється у формі засідань. 

3.3. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менш 

половини постійних членів комісії. 

3.4. Комісія приймає рішення. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за 

нього проголосувала більшість членів комісії від її загального складу. 

3.5. У випадку рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним. 

3.5. Відповідальність за роботу комісії несе її голова. 

3.6. Організація засідань комісії покладається на секретаря. 

 

 

 Керуючий справами                                                                               Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


