
    

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від      21    серпня  2014 р.                                 № 308 
 

м. Знам`янка 

   
Про розгляд подання Знам’янського 
міжрайонного прокурора про усунення 
порушень вимог законодавства про відходи 
 
 

До Знам’янської міської ради надійшло подання Знам'янського міжрайонного 

прокурора від 31.07.2014 року №2-22885 про усунення порушень вимог законодавства про 

відходи. У поданні зазначається, що за наслідками прокурорської перевірки додержання 

вимог Законів України «Про охорону навколишнього середовища» та «Про відходи» в 

діяльності Знам'янської міської ради та її виконавчих органів виявлено непоодинокі 

порушення норм зазначених законів. 

Так, в порушення вимог статей 7, 22 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення», статті 21 Закону України «Про відходи», статті 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» схема санітарної очистки міста 

Знам’янка не охоплює всю його територію, внаслідок чого тверді побутові відходи у частини 

населення міста фактично не видаляються та не вивозяться, що призводить до появи 

самовільних звалищ та забруднення навколишнього природного середовища. Таке 

несанкціоноване сміттєзвалище у місті Знам’янка постійно виникає по вул. Рози Люксембург 

біля ЗОШ №1. 

В порушення вимог п. 15 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 21, 35-1 Закону України «Про відходи» радою не здійснено впровадження 

системи роздільного збирання побутових відходів. 

Під час перевірки в порушення вимог  статей 13, 33, 35-1 Закону України «Про 

відходи» та Рекомендацій з удосконалення експлуатації діючих полігонів та звалищ твердих 

побутових відходів, затверджених наказом Мінбудархітектури та ЖКГ України від 

10.01.2006 року № 5, виявлено факти тління побутових відходів в середині накопичених 

шарів, що супроводжувалось виділенням диму в атмосферне повітря. Територія звалища не 

обмежена нагірною канавою, при в’їзді на територію звалища відсутній шлагбаум та 

відсутній дезбар’єр, на звалищі не здійснюється пошарова пересипка, не проводиться полив 

діючого ущільнення відходів, на території відсутні пожарні резервуари, межі земельної 

ділянки, на якій розміщено звалище ТПВ, не встановлені. 

Місце видалення відходів розташоване за межами міста на відстані 329 метрів від 

нього, тоді як нормована відстань згідно вимог Державних санітарних правил планування та 

забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19.06.1996 року №173, 

складає 500 метрів. 

Земельна ділянка, на якій розташоване сміттєзвалище, використовується для 

розміщення відходів за відсутності належним чином встановленого права постійного 



користування та інших правовстановлюючих документів, чим порушено вимоги статей 125 – 

126 Земельного кодексу України. 

Вищевказаними порушеннями законодавства створена загроза поширення інфекційних 

хвороб та забруднення навколишнього природного середовища. 

У поданні ставиться питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності за 

неналежне виконання своїх службових обов’язків начальника управління містобудування, 

архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради Лаптєву 

Л.О. та керівника КП «Знам’янська  житлово – експлуатаційна контора №1» Дегтяря Е.Г. 

Виконавчий комітет Знам’янської міської ради вважає, що в даному випадку  

необхідно розробити відповідні заходи щодо подальшого утримання міського 

сміттєзвалища,  які не потребують великих фінансових затрат. 

На підставі названого, керуючись статті 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Знам’янської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Подання Знам’янського міжрайонного прокурора про усунення порушень 

вимог законодавства про відходи задовольнити. 

2. Рекомендувати міському голові Крижановському І.Б. притягнути керівника КП 

«ЗЖЕК№1» Дегтяря Е.Г. до дисциплінарної відповідальності. 

3. Зобов’язати начальника управління містобудування, архітектури та житлово – 

комунального господарства Знам’янської міської ради Лаптєву Л.О. розробити 

заходи щодо подальшого утримання міського сміттєзвалища. 

 

 

   

                     Міський голова                     І. Крижановський 

 

 

                    

 

 

 

 


