
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                 

П Р О Т О К О Л   № 7 
 
15 червня   2021 року                                                           м. Мукачево 
 
 
Головує:  Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради. 

Присутні:    члени комісії (згідно списку) 
                                         

С Л У Х А Л И: 
 

        Оголошення порядку денного позачергового засідання комісії: 
Про заборону реалізації  та використання штучних пластмасових квітів, 

вінків, корзин тощо в торгівельних закладах і ринках на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідав: Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та 
НС, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
Мукачівської міської ради. 

Заслухавши інформацію доповідача з питання порядку денного, з метою 
захисту навколишнього природного середовища та збереження довкілля від 
забруднення штучними пластмасовими квітами, вінками, корзинами тощо,  
відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
08.11.2017 №820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами 
в Україні до 2030 року», керуючись п.2 ст. 19  Кодексу цивільного захисту 
України, пп.3.1 Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради, комісія вирішила:  

1. Заборонити суб’єктам господарювання сфери торгівлі  реалізацію 
штучних пластмасових квітів, вінків, корзин тощо в торгівельних закладах і 
ринках на території Мукачівської міської територіальної громади. 

2. Заборонити мешканцям громади використовувати, розміщувати 
покладати на об’єкти благоустрою (кладовища, меморіальні комплекси, 
пам’ятники тощо) штучні пластмасові квіти, вінки, корзини тощо. 

                                                                    Термін: з 01.07.2021 року 



Відділу економіки Мукачівської міської ради  
Старостам старостинських округів Мукачівської міської 

територіальної громади 
3. Довести до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на 

території  Мукачівської міської територіальної громади, інформацію щодо 
заборони реалізації штучних пластмасових квітів, вінків, корзин тощо в 
торгівельних закладах і ринках. 

Рекомендувати керівникам релігійних конфесій 
КУ «Центр громадськості та національних меншин»  

Мукачівської міської ради 
4. Проводити  роз’яснення серед населення про шкідливий вплив штучних 

пластмасових квітів, вінків на навколишнє природне середовище та заборону їх 
використання. 

ММКП «Ремонтно-будівельне управління» 
Старостам старостинських округів Мукачівської міської 

територіальної громади 
5. Організувати виготовлення та встановити на кладовищах оголошення 

про заборону використання штучних пластикових квітів, вінків та інших 
ритуальних товарів, виготовлених із пластику. 

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту  
Мукачівської міської ради  

6. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу в закладах освіти та 
культури щодо негативного впливу на довкілля від використання штучних 
пластикових квітів та переваг використання альтернативних варіантів (паперові 
квіти, живі квіти, сухоцвіти тощо). 

Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  управлінню 
міського господарства, відділу з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради 

7. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення щодо 
заборони реалізації штучних пластмасових квітів, вінків, корзин тощо  на 
території Мукачівської міської територіальної громади та їх шкідливого впливу 
на навколишнє середовище. 

         
 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                             Е.БАРЧІЙ                              
                          
Головний спеціаліст відділу з питань  надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи 
Мукачівської міської ради,секретар комісії                                               В.ЯЦКІВ  
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