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Положення 

про постійно діючу комісію з розгляду питань щодо визначення місць 

розташування контейнерних майданчиків, встановлення і перенесення 

контейнерів та контейнерних майданчиків для збору твердих побутових 

відходів на території міста Запоріжжя 

 

1. Загальні положення 
1.1. Положенням про постійно діючу комісію з розгляду питань 

визначення місць розташування контейнерних майданчиків, встановлення і 

перенесення контейнерів та контейнерних майданчиків для збору твердих 

побутових відходів на території міста Запоріжжя (далі – Положення) 

визначається порядок створення та діяльності постійно діючої комісії з 

розгляду питань щодо визначення місць розташування контейнерних 

майданчиків, встановлення і перенесення контейнерів та контейнерних 

майданчиків для збору твердих побутових відходів на території міста 

Запоріжжя (далі - комісія), що створюється та ліквідується рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради. 

1.2. Комісія у своїй діяльності керується законами України «Про 

відходи», «Про благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.03.2011р. №145 «Про затвердження Державних 

санітарних норм та правил утримання територій населених місць»,  ДСТУ-Н Б 

Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», 

Правилами благоустрою м.Запоріжжя, затвердженими рішенням Запорізької 

міської ради від 22.06.2011 року №41 та іншими законодавчими та 

підзаконними актами України, розпорядженнями та дорученнями міського 

голови, рішеннями Запорізької міської ради та її виконавчого комітету, а також 

цим Положенням. 
 

2. Мета діяльності комісії 
 

2.1. Основною метою діяльності комісії є вирішення питань, пов’язаних з 

визначенням місць розташування контейнерних майданчиків, переносом, 

влаштуванням нових, ліквідацією недіючих та самовільно влаштованих 

контейнерних майданчиків на території міста Запоріжжя. 
 

3. Завдання, обов’язки та права комісії 

 

3.1. Завданням комісії є визначення місць розташування контейнерних 

майданчиків, перенесення, влаштування нових, ліквідація не діючих та 

самовільно влаштованих контейнерних майданчиків на території міста 

Запоріжжя, підготовка пропозицій щодо виконання благоустрою контейнерних 

майданчиків та оформлення акту встановленої форми. 
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3.2. Звернення мешканців міста, суб’єктів підприємницької діяльності, 

установ та організацій щодо місця розташування контейнерних майданчиків, 

які надійшли до виконавчого комітету Запорізької міської ради, направляються 

до департаменту з управління житлово-комунальним господарством 

Запорізької міської ради, після реєстрації звернення передається комісії для 

ознайомлення та вирішення по суті.  

3.3. З метою ефективної роботи комісії всі члени комісії готують 

інформацію з порушеного питання в межах компетенції свого департаменту, 

управління, установи, підприємства. Підписання акту визначення місця 

розташування контейнерних майданчиків відбувається на виїзному засіданні 

комісії, на якому приймається остаточне рішення.  

3.4. Комісію очолює голова комісії.  

Голова комісії: 

1. проводить засідання комісії; 

2. затверджує акти визначення місця розташування контейнерних 

майданчиків; 

3. залучає у разі необхідності до роботи в комісії представників місцевих 

органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних 

форм власності, науковців, фахівців-практиків, експертів відповідного профілю 

(за згодою). 

3.5. До повноважень заступника голови комісії відноситься: 

1.  вирішення питань щодо забезпечення діяльності комісії; 

2. вирішення питань щодо залучення (за необхідності) інших осіб та 

представників організацій для участі в роботі комісії; 

3. отримання від членів комісії (в письмовому або усному вигляді) 

інформації, необхідної для вирішення питання, що входить до повноважень 

комісії; 

4.  надання роз’яснень щодо роботи комісії та прийнятих нею рішень. 

3.6. До повноважень заступника голови комісії переходять всі 

повноваження голови комісії в разі відсутності голови комісії. 

3.7. Секретар комісії: 

1 забезпечує оперативне інформування членів комісії щодо дати 

проведення засідання комісії, кількості звернень та місцезнаходження об’єктів, 

що будуть розглядатись; 

2 готує проект акту визначення місця розташування контейнерного 

майданчика для збору твердих побутових відходів для погодження членами 

комісії. 

3.7.Члени комісії: 

1. готують інформацію (усно або письмово) на засідання комісії щодо 

об’єкту розгляду в межах компетенції органу, який вони представляють; 

2.  беруть особисту участь у роботі комісії; 

3.  виконують доручення голови комісії; 

4. надають пропозиції щодо необхідності залучення сторонніх 

організацій, представників громадськості та інших осіб до роботи комісії з 

метою вирішення порушених питань; 
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5. надають роз’яснення щодо змісту інформації, поданої на розгляд 

комісії; 

6. обґрунтовують своє рішення при розгляді питань; 

7. оформлюють креслення, описи розташування контейнерних 

майданчиків. 

3.8. Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради 

безкоштовно надає викопіювання з Генерального плану міста для привязки 

контейнерних майданчиків. 

3.9. У районах забудови, що склалася, де немає можливості 

дотримуватися відстаней згідно з санітарними нормами, комісія вирішує 

питання щодо влаштування контейнерного майданчика на визначеній нею 

території. 

3.10 Комісія має право отримувати в установленому порядку від 

структурних підрозділів Запорізької міської ради, підприємств, установ, 

організацій та громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на 

неї завдань. 

 

4. Регламент роботи комісії 

 

4.1. Організаційною формою діяльності Комісії є виїзні засідання 

(чергові, позачергові). 

4.2. Чергові засідання проводяться за потребою, але не рідше одного разу 

на рік.  

4.3. Позачергові засідання проводяться у разі необхідності, негайно. 

4.4. Засідання комісії вважається правомочним при наявності на ньому не 

менш як половини загального складу комісії. 

4.5.Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість членів комісії від її загального складу. 

4.6. У випадку рівного розподілу голосів голос голови комісії є 

вирішальним. 

4.7. Рішення комісії оформляється актом. 

4.8. Акт визначення місця розташування контейнерного майданчика для 

збору твердих побутових відходів в разі необхідності погоджується з Головним 

управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області. 

4.9. Після визначення місць розташування контейнерних майданчиків на 

території міста Запоріжжя, на підставі відповідних актів, департамент з 

управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради 

готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради про затвердження переліку місць розташування контейнерних 

майданчиків на території міста Запоріжжя або вносить зміни до існуючого. 

 

 

Секретар міської ради         Р.О. Пидорич  


