
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

27.07.2020                                                                                                №  338-ОД 

 

Про внесення змін до розпо-           

рядження голови Сумської 

обласної державної адміністра-

ції від 14.08.2018 № 498-ОД 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», статті 12 Закону України «Про відходи», постанови 

Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1217 «Про затвердження 

Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», Регламенту Сумської 

обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД «Про 

затвердження Регламенту Сумської обласної державної адміністрації» (зі 

змінами), з метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, 

удосконалення механізму їх обліку, у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 14.08.2018 № 498-ОД «Про постійно діючу комісію з питань 

поводження з безхазяйними відходами» такі зміни: 

1) викласти склад постійно діючої комісії з питань поводження з 

безхазяйними віходами при Сумській обласній державній адміністрації у новій 

редакції (додається); 

2) викласти Положення про постійно діючу комісію з питань поводження 

з безхазяйними віходами при Сумській обласній державній адміністрації у 

новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова               Роман ГРИЩЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації 

 

14 серпня 2018 року № 498-ОД 

 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації  
 

          27 липня 2020 року № 338-ОД) 
 

СКЛАД  
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

при Сумській обласній державній адміністрації 

 
Максименко 
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
   

Кашпур  
Ірина Володимирівна 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту  

захисту довкілля та енергетики Сумської 

обласної державної адміністрації, заступник 

голови комісії 
     

Коротченко   
Яна Юріївна 

– головний спеціаліст відділу нормування 
атмосферного повітря, водних ресурсів, по-
водження з відходами та управління якістю 
атмосферного повітря Департаменту захисту 
довкілля та енергетики Сумської обласної 
державної адміністрації, секретар комісії 

   

Войтенко 
Микола Григорович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 
з питань житлово-комунального та дорожнього 
господарства, будівництва, архітектури, 
надзвичайних ситуацій, енергоефективності та 
енергозбереження (за згодою) 

   

Демеха 
Сергій Васильович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 
з питань земельних та водних ресурсів, вико-
ристання надр, екології, довкілля та лісового 
господарства (за згодою) 

   

Дяденко 
Вікторія Вікторівна 
 

– начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) поводження з відходами та 

небезпечними хімічними речовинами Держав-

ної екологічної інспекції у Сумській області (за 

згодою) 
   

Калайдова 
Світлана Анатоліївна 

– начальник юридичного відділу апарату Сумсь- 

кої обласної державної адміністрації 
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Медуниця 
Ольга Миколаївна 

– заступник директора Департаменту – началь-

ник управління житлового фонду, благоустрою 

та економічного моніторингу Департаменту 

житлово-комунального господарства та енер-

гоефективності Сумської обласної державної 

адміністрації 
    

Милаш 
Олександр Миколайович 
 

– директор Департаменту цивільного захисту 

населення Сумської обласної державної 

адміністрації 
    

Остапенко 

Віктор Васильович 
– начальник відділу державної реєстрації об’єктів 

державного земельного кадастру Управління 

державного земельного кадастру Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській облас-

ті (за згодою) 
   

Радченко 
Олеся Володимирівна  

– головний спеціаліст відділу нормування 

атмосферного повітря, водних ресурсів, по-

водження з відходами та управління якістю 

атмосферного повітря Департаменту захисту 

довкілля та енергетики Сумської обласної 

державної адміністрації 
   

Тимошенко  
Віталій Миколайович 

– начальник управління взаємодії з право-

охоронними органами та оборонної роботи 

Сумської обласної державної адміністрації 
 -   

Тищенко 
Валентина Вікторівна 
 

– начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Голов-

ного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області (за згодою) 

 
 
Керівник апарату Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Виконуючий обов’язки директора  

Департаменту захисту довкілля  

та енергетики 

 
 
Ірина КАШПУР 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 
 

14 серпня 2018 року № 498-ОД 

 

(у редакції розпорядження 

голови Сумської обласної 

державної адміністрації 
            27 липня 2020 року № 338-ОД) 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами при Сумській обласній державній адміністрації 

 

 

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 3 серпня 

1998 р. № 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; 

3) результати перевірок територіальних органів Державної екологічної 

інспекції, Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування. 

2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів подаються до 

Сумської обласної державної адміністрації та розглядаються на засіданні 

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами при 

Сумській обласній державній адміністрації (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. 
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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. У разі відсутності голови 

комісії його функції і повноваження виконує заступник голови комісії. 

3. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування присутніх на 

засіданні комісії. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість присутніх членів комісії. У випадку рівного розподілу 

голосів голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним. 

4. Організація засідань комісії покладається на секретаря комісії. 

5. За результатами роботи комісія складає акт за формою, визначеною у 

додатку до цього Положення, для вирішення питання про подальше 

поводження з відходами або про передачу відповідних матеріалів на розгляд 

інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи. 

 

 

Керівник апарату        Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Виконуючий обов’язки 

директора Департаменту 

захисту довкілля та енергетики     Ірина КАШПУР



Додаток 

до Положення 

(Розділ ІІІ, пункт 5) 

 

АКТ 

засідання постійно діючої комісії з питань поводження 

з безхазяйними відходами при Сумській обласній державній адміністрації 

 

«___» _____________20__р. 

 

Комісією у складі ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

у присутності _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 
 

проведено перевірку несанкціонованого і неконтрольованого сміттєзвалища на 

території    ___________________________________________________________ 

за адресою___________________________________________________________ 

 

у результаті перевірки виявлено  _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 

З метою запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, ліквідації 

несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів відповідно до Закону 

України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України                                   

від 3 серпня 1998 р. № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку 

безхазяйних відходів» пропонується вжити таких заходів: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

            _________             __________ __________________________ 

     посада      підпис власне ім’я, прізвище 

головуючого на засіданні 

комісії 
 

            _________             __________ __________________________ 

     посада 

 

     підпис власне ім’я, прізвище 

секретаря комісії 
 

            _________             __________ __________________________ 

     посада      підпис власне ім’я, прізвище усіх 

присутніх членів комісії 
 


