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сесія 7 скликання

Про звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України
щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
щодо збільшення розмірів штрафів за порушення вимог законодавства
про відходи
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи ініціативу депутата обласної Ради
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок
постійної комісії обласної Ради з питань житлово-комунального господарства
енергоефективності та енергозбереження обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради
України щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо збільшення розмірів штрафів за порушення вимог
законодавства про відходи (звернення додається).
2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань житлово-комун^ьного господарства, енергоефективності
та енергозбереження (Ковальов А.Є.).
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Додаток до рішення 23 сесії
обласної Ради 7 скликання
від 18 липня 2017 р. № ^57

ЗВЕРНЕННЯ
до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України щодо внесення змін до
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення розмірів
штрафів за порушення вимог законодавства про відходи

Екологічні питання за останні століття набули дуже важливого значення у
всьому світі. Серед присвячених довкіллю питань одним із важливих посідає
питання поводження з відходами.
Поводження з побутовими відходами є одним із пріоритетних
найважливіших напрямків як господарської так і природоохороної діяльності.

і

Згідно з чинним законодавством України, а саме: відповідно до Закону
України «Про відходи» побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі
життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді,
великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою
діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.
Статтею 35-1 Закону України «Про відходи» власники
або наймачі,
користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів,
земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена
виконавцем послуг на вивезення побутових відходів та здійснюють оплату таких
послуг. До джерел утворення побутових відходів стаття 1 даного Закону відносить
об’єкти, на яких утворюються побутові відходи (житлові будинки, підприємства,
установи, організації та земельні ділянки).
Крім того п. і ст. 32 Закону України «Про відходи» заборонено з 1 січня 2018
року захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

Юридична відповідальність у сфері поводження з відходами настає за
вчинення екологічних правопорушень. Відповідно до статті 42 Закону України
«Про відходи» особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть
дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність
Зокрема у статті 82-4 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за
порушення в частині змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в
Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу. Дане порушення
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це становить 34-85 грн.).
Статтею 82-6 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за
порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з
оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення
промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ,
золовідвалів тощо). Дане порушення тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а
це становить 34-85 грн.).
Отже, як вбачаємо відповідно до вищевикладеного , санкції у вказаних статтях
є суттєво малими, що в своїй мірі сприяє неналежному виконанню норми Закону
України «Про відходи» в частині поводження з відходами щодо заборони
захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів .
З метою удосконалення порядку поводження з побутовими відходами,
забезпечення екологічної та санітарної безпеки, запровадження адекватної
відповідальності за правопорушення у сфері поводження з відходами,
попередження їх вчинення просимо підвищити межі санкцій (збільшення розмірів
штрафів) за порушення вимог законодавства про відходи, як для юридичних, так і
для фізичних осіб.

Схвалено на 23 сесії обласної Ради
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