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РІШЕННЯ 
п`ятнадцята   сесія VІ скликання 

 
від  24.05.2012 р. №____ 
 
 
 
 
 

   
  

В зв’язку зі зміною місця роботи окремих членів міської комісії по 
упорядкуванню діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу 
брухту металів та необхідністю оновити Положення про дану комісію у 
відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»,  керуючись п.2 ч.1 
ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про міську комісію по упорядкуванню 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту металів  
при виконкомі Коростенської міської (додаток 1). 

2. Затвердити оновлений склад міської комісії по упорядкуванню 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту металів  
при виконкомі Коростенської міської (додаток 2). 

3. Визнати рішення п’ятої сесії VІ скликання від  17.03.2011 р. № 145 та 
тридцять восьмої  сесії VI скликання від 26 серпня  2011 року  за № 308 
«Про внесення змін до складу міської комісії з упорядкування 
діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту   
металів». таким, що втратило чинність. 

 
 

Міський голова                                                                         В.Москаленко 
                                                                                
Секретар міської ради                                           В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                  О.Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                       О.Жилін   
 
Начальник юридичного відділу                          Т.Камінська 

Про затвердження Положення про міську 
комісію по упорядкуванню діяльності по 
збиранню, заготівлі, переробці та продажу 
брухту металів при виконкомі 
Коростенської міської ради та її оновленого 
складу 
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Додаток 1  
до рішення 15 сесії  Коростенської 

міської ради VI  скликання  
від 24.05.12р. №______ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську комісію по упорядкуванню діяльності по збиранню, заготівлі, 

переробці та продажу брухту металів.   
 
1. Загальні положення:  
1.1. Міська комісія по упорядкуванню діяльності по збиранню, заготівлі, 

переробці та продажу брухту металів  (далі - комісія), діє на постійній основі і 
утворена як дорадчий орган виконавчої влади, який сприяє здійсненню 
державного контролю за  роботою суб’єктів господарювання, які проводять 
операції з металобрухтом.  

1.2. Комісія в своїй роботі керується Законом України "Про 
металобрухт", ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із 
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і 
чорних металів, рішеннями Житомирської обласної ради та розпорядженнями 
голови обласної ради, рішеннями Коростенської міської ради та її виконавчого 
комітету і розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

1.3. Склад комісії та Положення про неї затверджується рішенням 
Коростенської міської ради. До складу комісії входять представники 
правоохоронних органів, органів екологічної безпеки, санітарно-
епідеміологічних служб, управлінь та відділів  виконавчого комітету та інших 
органів (за їх згодою).  

2. Сфера діяльності та обов'язки комісії  
2.1. Складають акт обстеження спеціалізованих підприємств, 

спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних 
пунктів на відповідність вимогам законодавства про металобрухт  на території 
міста Коростеня. Вносить пропозиції щодо доцільності роботи пунктів, які 
здійснюють господарську діяльність з металобрухтом.  

2.2. Здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими 
підприємствами, спеціалізованими металургійними переробними 
підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил 
здійснення операцій з металобрухтом;  
 2.3. Виявляють порушення вимог законодавства про металобрухт на 
території міста Коростеня.  В разі виявлення порушень вимог законодавства 
повідомляють про це обласну комісію з упорядкування діяльності із заготівлі, 
переробки, металургійної переробки кольорових і чорних металів та 
правоохоронні органи.  

2.4. Готує  інформації про стан справ по місту в сфері здійснення 
господарської діяльності по збиранню, заготівлі, переробці та продажу брухту 
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металів. На громадських засадах залучає до своєї роботи досвідчених фахівців 
відповідних установ, підприємств та організацій; 

2.5. Розглядає листи підприємств, установ та організації міста, скарги та 
заяви громадян міста щодо господарської діяльності по збиранню, заготівлі, 
переробці та продажу брухту металів.  

2.4. Рішення комісії оформляються протоколами, які зберігаються у 
секретаря комісії.  

3.  Засідання комісії проводяться по мірі необхідності., але не менше 
одного разу в квартал.  Комісія повноважна приймати рішення, якщо на 
засіданні присутні не менше половини її складу. Всі рішення приймаються 
більшістю голосів учасників засідання. З метою підготовки питань для 
розгляду на засіданнях і проектів рішень комісія може створювати тимчасові 
робочі групи.  
 

 
 
Секретар міської ради                                                            В. Ходаківський 
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Додаток 2  
до рішення 15 сесії  Коростенської 

міської ради VI  скликання  
від 24.05.12р. №______ 

 
 

Склад  міської  комісії по  упорядкування діяльності по збиранню, 
заготівлі, переробці та продажу брухту металів. 

 
Загоровський  
 Юрій Григорович 

Депутат міської ради 

Михайлова  
Наталія Василівна 

Провідний спеціаліст відділу місцевого економічного 
розвитку виконавчого комітету Коростенської міської 
ради, секретар комісії 

Члени комісії: 
Жилін  
Олексій Васильович 

Начальник управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

Попов  
Олег Петрович 

Головний спеціаліст відділу погоджень у сфері 
господарської діяльності державного управління охорони 
навколишнього природного середовища Житомирської 
області  (за згодою)  

Ваховський  
 В’ячеслав Миколайович 

Головний спеціаліст з питань охорони праці управління 
праці та соціального захисту населення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  

Войтюк 
Руслан Леонідович 

Головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного відділу 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  

Каленюк  
Сергій Олександрович  

 Головний державний інспектор з питань наглядово-
профілактичної діяльності Коростенського районного 
управління (за згодою). 

Рускевич 
Віра Миколаївна 

Завідувач відділу – лікар з радіаційної гігієни 
Коростенської лінійної  СЕС на ПЗЗ (за згодою)  

Лебеденко  
Надія Дмитрівна  

Завідуюча радіологічного відділу Коростенської райСЕС 
(за згодою)  

 Чернишенко  
Валерій Іванович 

начальник відділу захисту населення і територій 
управління з питань надзвичайних  ситуацій виконавчого 
комітету Коростенської  міської ради 

Волківський  
В’ячеслав Миколайович  

Начальник 3-го  міжрайонного відділення ДАІ при 
УМВС України в Житомирській області (за згодою).  

 Гонтарук  
Сергій Олександрович 

Старший оперуповноважений Коростенського  міського 
відділу СБУ в Житомирській області (за згодою) .  

Куприненко  
Наталія Миколаївна 

Державний інспектор праці територіальної державної 
інспекції праці у Житомирській області (за згодою).  

 

 

Секретар міської ради                                                            В. Ходаківський 


