
 

            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Від  08.12.2011р.  № 683    
     
 
 
 
 
 
 

 
 
З метою забезпечення належного стану території міста відповідно                  

до  ст. 12 Закону України “Про відходи” та на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1217 “Про затвердження порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів”, керуючись  п.1, ст.36, ст.40 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради  

РІШАЄ: 
  

1. Створити постійно діючу комісію при виконавчому комітеті 
Коростенської міської ради. 

2. Затвердити склад постійно діючої комісії з питань поводження з 
безхазяйними відходами  (додаток № 1). 

3. Затвердити положення про постійно діючу комісію з питань 
поводження з безхазяйними відходами  (додаток № 2). 

 
 
 

Міський голова                                                   В. Москаленко 
 
 
 
 
 

 Заступник міського голови 
Л.Якубовський 

                              
Начальник управління житлово- 

комунального господарства  
В. Мартинюк 

 
    Начальник юридичного відділу 

Т. Камінська 
 

Про створення постійно діючої  
комісії з питань поводження                              
з безхазяйними відходами 

 



 
Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

від  08.12.2011р. за № 683 
 

 
 

СКЛАД  

 
постійно діючої комісії з питань поводження 

 з безхазяйними відходами в такому складі  

Якубовський Леонід Павлович  -заступник міського голови, голова комісії 

Мартинюк Валерій Михайлович 
-начальник управління житлово-
комунального господарства,  заступник 
голови комісії  

Козловцева Наталя Анатоліївна 

-провідний фахівець групи технічного 
нагляду управління житлово-
комунального господарства, секретар 
комісії 

члени комісії: 

Городничий Петро Олегович - начальник комунального виробничо-
господарського підприємства  

Зінюк Олександр Артемович  - начальник інспекції з благоустрою 

Венгловська Валентина Степанівна  
- голова спілки голів окружних 
будинкових вуличних комітетів 
м.Коростеня (за згодою) 

Щербина Іван Володимирович 
- лікар з гігієни праці Коростенської 
 районної санітарно-епідеміологічної 
станції.(за згодою) 

Ефімова Лариса Іванівна 

- завідувач санітарно-епідеміологічним 
відділенням Коростенської лінійної СЕС 
на Південно-Західній залізниці (за 
згодою)  

 Барановський Василь Іванович 
- Державний інспектор з охорони   
природного середовища в          
Житомирській обл. (за згодою)   

 
   

Керуючий справами міськвиконкому А.Охрімчук 

 
 

 

 



 
Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

від  08.12.2011р. за № 683 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами 

1. Загальні положення. 
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 12 Закону України "Про відходи", 
постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1217 «Про затвердження порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими визначаються особливості управління 
безхазяйними відходами.  

1.2. Постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами (далі - 
комісія) є координуючим органом виконавчого комітету Коростенської міської ради, який 
утворюється з метою запобігання або зменшення  негативного впливу відходів на 
навколишнє природне середовище та здоров’я людей. 

1.3. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 
розпорядженнями голови ОДА, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови з питань поводження з відходами, а також цим 
Положенням.  
1.4. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких не 
відомий (далі-відходи). 

1.5. Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено відходи, зобов'язані 
повідомити про них виконавчий  комітет Коростенської міської ради. 

 
2. Завдання комісії.  

 
2.1. Комісія, відповідно до покладених на неї основних завдань, забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері поводження з відходами. 
2.2. Основним завданням комісії є : 
- організація заходів щодо виявлення та обліку безхазяйних відходів на території міста; 
- встановлення власника безхазяйних відходів; 
- визначення режиму використання безхазяйних відходів. 

3. Права комісії.  

3.1. Комісія має право:  
- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності 
інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій;  
- залучати до розв’язання актуальних проблем у сфері поводження з відходами благодійні, 
громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою); 

4. Склад комісії. 
 
4.1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету. За потреби для участі в 
обговоренні окремих питань на засідання можуть запрошуватись відповідні компетентні 
особи з управлінь виконкому, установ, організацій і суб’єктів господарювання.  
 4.2. Комісію очолює голова, який, відповідно до цього Положення:  
- ініціює та організовує діяльність комісії;  
- представляє комісію у взаємовідносинах з об’єднаннями громадян, засобами масової 
інформації та іншими юридичними та фізичними особами.  
4.3. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови у разі його відсутності.  
4.4. Секретар здійснює оформлення документів щодо роботи комісії. Голова, його 



 
заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.  
4.5. Члени комісії зобов’язані відвідувати засідання комісії та брати активну участь у її 
роботі.  
 

5. Діяльність комісії. 
 

5.1. Підставами для здійснення процедур визначення відходів та наступного їх обліку 
можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів 
масової інформації, результати штатних інспекційних перевірок органів Мінекоресурсів 
на місцях, санітарно-епідеміологічної служби, комунальних підприємств, інспекції з 
благоустрою тощо. 
5.2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів подаються до виконавчого 
комітету Коростенської міської ради та розглядаються на черговому (позачерговому) 
засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі – 
комісія). 
5.3. 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. 
5.4. За результатами своєї роботи комісія складає акт, який передається до виконавчого 
комітету Коростенської міської ради для вирішення питання про подальше поводження з 
відходами. 
5.5. На підставі акта комісії виконавчий комітет Коростенської міської ради приймає 
рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності порушує справу 
про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, 
та відшкодування заподіяної шкоди. 
5.6. 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". 
5.7. Облік відходів, щодо яких встановлено власника, здійснюється відповідно до статті 26 
Закону України "Про відходи". 
5.8. Відходи, повернуті власнику або у державну чи комунальну власність, обліковуються 
ними за встановленою вартістю з одночасним збільшенням додаткового капіталу такої 
юридичної особи. 
 
 
 
 

 

Керуючий справами міськвиконкому А.Охрімчук 


