Додаток
до рішення вісімнадцятої сесії сьомого
скликання Верхньосироватської сільської
ради від 1 жовтня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами при
Верхньосироватській сільській раді
І.Загальні положення
1. Це Положення розроблене з урахуванням статті 33 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 12 Закону України « Про
відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року №1217 «
Про затвердження порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», якими
визначаються особливості управління безхазяйними відходами.
2. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких
невідомий ( далі - безхазяйні відходи).
ІІ. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів
1. Підставами для здійснення процедур виявлення відходів та наступного їх
обліку можуть бути :
1)повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено
відходи;
2) заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ, та організацій, засобів
масової інформації;
2. Заяви (повідомлення про факти виявлення відходів подаються до сільської
ради та розглядаються на засіданні постійно діючої комісії з питань поводження з
безхазяйними відходами на території сільської ради (далі комісія)
3. Комісія визначає кількість, склад, властивості, вартість відходів, ступінь їх
небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та вживає
заходів для встановлення власника відходів.
У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки можуть
залучатися правоохоронні органи, відповідні спеціалісти та експерти.
ІІІ. Забезпечення діяльності комісії.
1. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які проводяться за необхідності.
2. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше
половини членів комісії від загального складу.
3. Коміся приймає рішення шляхом відкритого голосування членів комісії.
Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх членів комісії.
4. У випадку рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
5. Організація засідань комісії покладається на секретаря комісії.
6. За результатами роботи комісія складає акт для вирішення питання про
подальше поводження з відходами або передачу відповідних матеріалів на розгляд
інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
Секретар сільської ради

А.О.Дюкарева

