
У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2020                                       Мукачево                                                    № 517

Про  постійно  діючу  комісію  з  питань  поводження  з  безхазяйними
відходами на території  Мукачівської міської територіальної громади

З  метою   належного  забезпечення  санітарно-екологічного  стану  на
території  населених  пунктів  Мукачівської  міської  територіальної  громади,
відповідно  до  вимог  статті  12  Закону  України  «Про  відходи»,  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  03.08.1998р.  №1217  «Про  затвердження
Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», керуючись ст. пп. 6 п. «а»
ч.1 ст.  30,  ст.  40,  ч.6 ст.  59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” Мукачівської міської ради вирішив:

1. Створити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами.

2.  Затвердити  Положення  про  постійно  діючу  комісію  з  питань
поводження з безхазяйними відходами згідно додатку 1 до даного рішення.

3.  Затвердити  склад  постійно  діючої  комісії  з  питань  поводження  з
безхазяйними відходами згідно додатку 2 до даного рішення.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету
Мукачівської міської ради від 03.03.2020р. №97 «Про постійно діючу комісію з
питань поводження з безхазяйними відходами».

5.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  начальника
Управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

Міський  голова                                 А. БАЛОГА



                                                                                            
        Додаток 1
        до рішення виконавчого комітету 
        Мукачівської міської ради
        22.12.2020 № 517

        
ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань поводження
з безхазяйними відходами

1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до статей 12, 21 Закону України «Про
відходи»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.08.1998  року  №1217
«Про  затвердження  порядку  виявлення  та  обліку  безхазяйних  відходів»,
положень  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  якими
визначаються особливості управління безхазяйними відходами.
1.2. Безхазяйними відходами вважаються відходи, що не мають власника або
власник яких невідомий (далі - безхазяйні відходи).
1.3.  Постійно діюча комісія  з  питань  поводження з  безхазяйними відходами
(далі  комісія)  діє  на  території  населених  пунктів  Мукачівської  міської
територіальної громади. У своїй діяльності  керується Законом України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  відходи»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1217 «Про порядок
виявлення  та  обліку безхазяйних відходів»,  рішеннями Мукачівської  міської
ради, її виконавчих органів і цим Положенням. 

2. Склад та функції комісії.

2.1. Комісія проводить засідання, здійснює розгляд заяв і підготовку пропозицій
щодо раціонального поводження з безхазяйними відходами, в разі необхідності
може проводити виїзні засідання.
2.2. Комісію очолює голова комісії. Персональний склад комісії затверджується
відповідним рішенням  виконавчого комітету Мукачівської міської ради. 
2.4. Засідання комісії є повноважним, за умови присутності на ньому не менше
половини  членів  комісії.  Рішення  приймається  відкритим  голосуванням  і
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів комісії,
що бере участь у комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії
є вирішальним.



2.5.  Рішення  комісії  оформлюється  актом,  який  підписується  всіма  членами
комісії.

3. Права комісії.

3.1. Комісія має право розглядати пропозиції щодо розробки місцевих програм
поводження з безхазяйними відходами.
3.2. Залучати працівників підприємств, установ і організацій (за погодженням їх
керівників) до розгляду питань що належать до їх компетенції.
3.3.Одержувати у межах визначених законодавством, від підприємств, установ і
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій
3.4.  У  разі   необхідності   для   визначення  власника  відходів  та  їх  оцінки,
Комісією можуть   залучатися   правоохоронні   органи,   відповідні спеціалісти
та експерти.

4. Порядок виявлення та облік безхазяйних відходів.

4.1. Підставами для здійснення процедури визначення відходів та наступного їх
обліку  можуть  бути  заяви  (повідомлення громадян,  підприємств,  установ  та
організацій,  засобів  масової  інформації,  результати  перевірок  Управління
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, посадових осіб виконавчих
органів Мукачівської міської ради тощо.
4.2. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи,
зобов'язані повідомити про них Мукачівську міську раду. Заяви (повідомлення)
розглядаються  на  засіданні  постійно  діючої  комісії  з  питань  поводження  з
відходами.
4.3. 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.  У  разі  необхідності  для
визначення власника відходів  та їх оцінки можуть залучатися правоохоронні
органи, відповідні спеціалісти та експерти.
4.4.  Комісія  здійснює  моніторинг  за  обліком  та  використанням  відходів  з
урахуванням  їх  ресурсної  цінності  і  вимог  безпеки  для  здоров'я  людей  і
навколишнього  природного  середовища.  Визначає  кількість,   склад,
властивості,  вартість  відходів,   ступінь   їх   небезпеки   для   навколишнього
природного середовища  і  здоров'я  людини  та  вживає  заходів до визначення
власника відходів.
4.5. За результатами своєї роботи комісія приймає рішення щодо подальшого
поводження  з  відходами і  складає  акт,  або  проводить  передачу  відповідних



матеріалів  на  розгляд  інших  державних  органів  у  разі  порушення
законодавства про відходи та відшкодування заподіяної шкоди.
4.6.  У разі  визначення  власника  відходів  він  несе  повну відповідальність  за
додержання  умов  поводження  з  ними  та  запобігання  негативного  впливу
відходів на навколишнє природне середовище відповідно до положень Закону
України «Про відходи».
4.7. Облік відходів щодо яких встановлено власника здійснюється відповідно
до статті 26 Закону України «Про відходи». Відходи повернуті власнику, або у
державну чи комунальну власність,  обліковуються за  ними за  встановленою
вартістю,  з  одночасним  збільшенням  додаткового  капіталу  такої  юридичної
особи.

 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                         О. ЛЕНДЄЛ

                                                                                



        Додаток 2
        до рішення виконавчого комітету 
        Мукачівської міської ради
                22.12.2020№ 517

                                                            СКЛАД
                        постійно діючої комісії з питань поводження з 
                                       безхазяйними відходами

                                                           Голова Комісії

БЛІНОВ                                    начальник Управління міського господарства 
Андрій Юрійович                    Мукачівської міської ради;
                                                          
                                                         Члени комісії      

РОМАН                                     начальник Управління муніципальної інспекції
Вячеслав Ференцович              Мукачівської міської ради;

ГЕЛЬБИЧ
Іван Іванович                            заступник директора ММКП “РБУ”;

ОСТРОВКА                               головний спеціаліст відділу інфраструктури та
Ірина Василівна                         благоустрою міста Управління міського госпо-
                                                     дарства Мукачівської міської ради;

МАСАЛОВА                             директор ММКП “Чисте місто”;
Душка Василівна                      

ЧИКУН                                       головний спеціаліст відділу дотримання 
Світлана Сергіївна                    санітарного законодавства Управління  

  Держпродспоживслужби у м. Мукачево (за
                                                    згодою);
                                         
ЯЦКІВ                                        головний спеціаліст відділу з питань надзвичай-
Володимир Васильович            них ситуацій, мобілізаційної роботи 

  Мукачівської міської ради.
                                                   

Керуючий справами
виконавчого комітету                                                                          О. ЛЕНДЄЛ


