
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

 

від _16.09.2021_ №__434__   
              м.Покровськ 

 

 
Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 

Красноармійської міської ради від 16.10.2013р. 

№ 274 «Про затвердження Положення про надання 

дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з  

небезпечними відходами на території м. Красноармійськ». 

 

 

На виконання Закону України «Про відходи» (зі змінами), Закону України від 

09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

скорочення кількості документів дозвільного характеру», Закону України «Про перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 

30, 33, 59, 73 Закону України  від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (зі змінами та доповненнями), виконавчий комітет   

ВИРІШИВ: 

Рішення виконавчого комітету Красноармійської міської ради від 16.10.2013р. № 

274 «Про затвердження Положення про надання дозволу на експлуатацію об’єктів 

поводження з небезпечними відходами на території м. Красноармійськ» визнати таким, 

що втратило чинність. 

 

 

 

 

 

В.о.міського голови        Н.Іваньо 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Покровської міської ради «Про втрату чинності рішення 

виконавчого комітету Красноармійської міської ради від 16.10.2013р. №274 

«Про затвердження Положення про надання дозволу на експлуатацію об’єктів 

поводження з  небезпечними відходами на території м. Красноармійськ». 

 

У 2013 відділом з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та адміністративної роботи Красноармійської міської 

ради підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2013 № 274 

«Про затвердження Положення про надання дозволу на експлуатацію об’єктів 

поводження з небезпечними відходами на території м. Красноармійськ» згідно з 

вимогами Закону України «Про відходи».  

За результатами періодичного відстеження результативності рішення 

виконавчого комітету міської ради від 16.10.2013 № 274 «Про затвердження 

Положення про надання дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з 

небезпечними відходами на території м. Красноармійськ» було встановлено, що 

вищезазначене рішення визнати таким, що втратило чинність. Такі висновки були 

зроблені на підставі внесених змін до законодавства у сфері поводження з 

відходами, а саме: внесеними змінами до Закону України від 09.04.2014 № 1193-

VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення 

кількості документів дозвільного характеру» на підставі якого були внесені зміни 

до статті 21 Закону України «Про відходи», Закону України «Про перелік 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» – з 

повноважень органів місцевого самоврядування виключено видачу такого дозволу, 

відповідно, з переліку документів дозвільного характеру виключено дозвіл на 

експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами; постановою КМУ від 

28.01.2015 № 42, скасовано постанову КМУ від 21.05.2009 № 526 «Про заходи 

щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», якою було затверджено Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності, що видають виключно через дозвільні 

центри, яким було передбачено у тому числі видачу такого дозволу; постановою 

КМУ від 18.02.2016 № 118, скасовано постанову КМУ від 03.08.1998 № 1218 «Про 

затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення 

і розміщення відходів», на підставі якої було розроблено Положення про надання 

дозволу на експлуатацію об’єктів поводження з небезпечними відходами на 

території м. Красноармійськ.  

Отже, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України 

необхідним є прийняття виконавчим комітетом Покровської міської ради рішення 

«Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Красноармійської міської 

ради від 16.10.2013р. № 274 «Про затвердження Положення про надання дозволу 

на експлуатацію об’єктів поводження з  небезпечними відходами на території м. 

Красноармійськ».  

 

 

Спеціаліст 1 категорії відділу екології,  

клімату та енергозбереження                                                                  С.Афанасьєва 


