
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

30.06.2004                                          
 N267  

 
 
Про обласну комісію з питань  
збирання, переробки та утилізації  
відходів як вторинної сировини та  
про впровадження системи поводження  
з вторинною сировиною 
 
 

Відповідно до статей 16, 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 20 Закону України “Про відходи”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2001 № 915 “Про впровадження системи збирання, 
сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної 
сировини” (зі змінами й доповненнями) та з метою реалізації основних 
принципів і напрямів державної політики у сфері поводження з відходами у 
Запорізькій області: 
 

  
1. Створити обласну комісію з питань збирання, переробки та утилізації 

відходів як вторинної сировини (надалі – Комісія). 
 

2. Затвердити  склад Комісії (додається). 
 

3. Затвердити Положення про Комісію (додається). 
 

4. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного 
значення взяти до відома, що в Запорізькій області, Державною компанією 
“Укрекокомресурси” створено Запорізьке обласне управління 
“Запоріжжяекокомресурси” (надалі - ЗОУ “Запоріжжяекокомресурси”),  на яке 
покладено функції щодо розроблення та організації впровадження в області 
системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації 
відходів, у тому числі використаної тари (упаковки) вітчизняного та імпортного 
виробництва як вторинної сировини. 

 
5. Керівникам підприємств, установ, організацій області, що 

використовують тару (упаковку) для пакування і транспортування продукції, у 
процесі діяльності яких утилізується тара (упаковка), імпортерам, продукція 
яких міститься в тарі (упаковці), керуватися Порядком збирання, сортування,  



 

 

 

2 
 
транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), 
затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України від 02.10.2001 № 224, який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України  05.10.2001 за № 866/6057.  
 

6. Запропонувати ЗОУ “Запоріжжяекокомресурси” надавати 
райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення, 
відповідним установам і організаціям області нормативні акти та інструктивно–
методичну допомогу з  питань збирання, сортування, транспортування, 
переробки та утилізації використаної тари (упаковки) та інших відходів як 
вторинної сировини. 

 
7. Рекомендувати Запорізькому обласному управлінню статистики  

сприяти ЗОУ “Запоріжжяекокомресурси” у формуванні бази даних вітчизняних 
виробників, продукція яких міститься в тарі (упаковці). 

 
8. Рекомендувати Державній податковій адміністрації у Запорізькій 

області, Державній інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області й 
Державному управлінню екології та природних ресурсів в Запорізькій області 
відповідно до своєї компетенції здійснювати контроль за дотриманням 
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності 
законодавства щодо поводження з відходами. 

 
9. Зобов’язати управління власності та корпоративних прав 

облдержадміністрації й запропонувати регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Запорізькій області подати пропозиції щодо 
можливості надання ЗОУ “Запоріжжяекокомресурси” промислових 
майданчиків, площею не менш ніж 1,5 га з будівлями. 

 
10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови обласної державної адміністрації Самардака Г.В. 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                               В.П. Березовський 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Затверджено  
 
розпорядження   голови  обласної 
державної   адміністрації  
 
30.06.2004                        № 267 

 
 

Склад 
обласної комісії з питань  збирання, переробки  
та утилізації відходів як вторинної сировини    

 
 
Самардак  
Григорій Вікторович 

перший заступник голови  обласної державної  
адміністрації,  голова  комісії    
 

Марголін  
Олег Олегович  
 

заступник начальника головного управління 
промисловості, енергетики, транспорту та  
зв`язку   облдержадміністрації, секретар комісії                                                     

 
Члени комісії : 

 
Богун  
Сергій Володимирович начальник Державного управління екології та 

природних ресурсів в Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Гринь  
Сергій Васильович начальник Запорізького обласного управління 

"Запоріжжяекокомресурси" Державної компанії 
"Укрекокомресурси" (за згодою) 
 

Книрик  
Федір Іванович 
 

начальник управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 

Максимцов 
Михайло Олександрович 

начальник територіального управління по 
координації і контролю роботи в 
Дніпропетровській і Запорізькій області 
Державної компанії "Укрекокомресурси" (за 
згодою) 
 

Разумович  
Андрій Іванович 
 

 начальник головного управління економіки  
облдержадміністрації  

Тябіна  
Світлана Миколаївна начальник Державної інспекції з контролю за 

цінами у Запорізькій області (за згодою) 
 

Ходаков  
Григорій Олексійович 

начальник управління власності та 
корпоративних прав облдержадміністрації 
 
 



 

 

 

2 
 
Черніченко  
Любов Тимофіївна 

заступник голови Державної податкової 
адміністрації у Запорізькій області (за згодою) 

 
 
 
 
Заступник  голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                       Г.Ф.  Коваленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Затверджено  
 
розпорядження   голови  обласної 
державної   адміністрації  
 
30.06.2004                        № 267 

 
 
                               
                                       

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну комісію з питань збирання, переробки  
та утилізації відходів як вторинної сировини 

 

 

1. Обласна комісія з питань збирання, переробки та утилізації відходів як 
вторинної сировини (надалі – Комісія) є консультаційно–дорадчим органом і 
створена з метою сприяння реалізації  основних принципів і напрямів 
державної політики у сфері поводження з відходами.  

 
2. До складу Комісії входять представники обласної державної 

адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
інші фахівці. 

 
3. Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
 
4. Ведення документації Комісії і зберігання справ здійснює секретар. 

 
5. Основними завданнями Комісії у сфері поводження з відходами є: 

 
організація розроблення та здійснення проектів місцевих програм 

поводження з відходами; 
 
координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері 

поводження з відходами; 
 
здійснення координації роботи щодо використання відходів, у тому числі 

тих, що нікому не належать, з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог 
безпеки для здоров’я людей і довкілля; 
 

взаємодія з органами місцевого самоврядування; 
 
сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності 

для збирання, оброблення, утилізації та видалення всіх видів відходів,   а  також  
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для виготовлення, монтажу і сервісного обслуговування відповідного 
устаткування; 

 
сприяння організації збирання і видалення побутових та інших відходів, у 

тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх 
захоронення, а також здійсненню роздільного збирання корисних компонентів 
цих відходів; 
 

розробка заходів щодо забезпечення ліквідації несанкціонованих і 
неконтрольованих звалищ відходів з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.08.98 № 1217; 

 
сприяння пропагуванню законодавства про відходи серед населення, 

стимулювання залучення населення до збирання та заготівлі ресурсно-цінних  
відходів; 

 
проведення відбору та реалізації проектів з питань впровадження 

діяльності, пов’язаної зі збиранням, обробленням, утилізацією та видаленням 
усіх видів відходів; 

 
сприяння цільовому та ефективному використанню коштів, спрямованих 

на впровадження діяльності у сфері обігу з відходами. 
 
  
6. Підготовку засідання Комісії забезпечує її голова або за дорученням 

голови – секретар. 
 
7. Засідання Комісії є правомірним, якщо в ньому беруть участь не 

менше, як дві третини її членів. 
 
8. Комісія свої засідання проводить у міру потреби, але не рідше одного 

разу на квартал. 
 
9. Засідання Комісії проводить голова, а в разі його відсутності – один із 

членів Комісії, обраний для цього рішенням Комісії. Усі члени Комісії у 
прийнятті рішення мають рівні права. 

 
10. Комісія має право: 
 
запрошувати на засідання Комісії осіб, які звернулися за вирішенням 

відповідних питань, представників місцевих органів виконавчої влади  та 
органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій, а також 
посадових осіб; 
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отримувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 
політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ 
та організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, а також від 
громадян (за їх згодою). 
 

11. Рішення Комісії оформлюється протоколами, які підписує голова 
Комісії, або особа, що його заміщує.  

 
12. Члени Комісії можуть особисто або спільно з іншими складати окрему 

думку щодо рішення Комісії, яку додають до справи. 
 

13. Секретар Комісії у місячний термін після прийняття  рішення 
доводить його до відома зацікавлених осіб. 
 

14. Склад Комісії щоквартально інформує голову  обласної державної 
адміністрації про результати своєї роботи. 
 

 

Заступник  голови, керівник  
апарату облдержадміністрації                                                          Г.Ф.  Коваленко 
 
 


