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П О Л Т А В С Ь К А  М І С Ь К А   Р А Д А 

(дев’ятнадцята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  ____________  2018 року 

 

 
Про затвердження умов примирення 

  

 

 

Відповідно до рішення постійної комісії з питань місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, 

Регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики від 18.10.2018 

року, рішення постійної комісії з питань містобудування, архітектури, 

розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької 

діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму від 16.10.2018 року, рішення 

постійної комісії з питань розвитку культури, освіти, фізкультури, спорту та 

молодіжної політики, підтримки ветеранів війни та учасників АТО, 

соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства і дитинства 

від 17.10.2018 року, рішення постійної комісії з питань рулювання земельних 

відносин, охорони довкілля, природокористування від 18.10.2018 року, 

рішення постійної комісії з питань економічної політики, комунальної 

власності, бюджету, фінансів від 17.10.2018 року, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 

Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст. 190, 191 

Кодексу адміністративного судочинства України,  Полтавська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити Умови примирення по адміністративній справі 

№1640/2575/18 за позовом Антоненка Сергія Анатолійовича, Громадської 

організації «Суспільний проект «Еколтава» до Полтавської міської ради про 

визнання незаконною бездіяльність Полтавської міської ради щодо 

організації процесу окремого збирання, сортування та подальшої утилізації 

або повторного перероблення (оброблення) відходів, зокрема, побутових 

відходів, органічної складової побутових відходів, ремонтних відходів, 



твердих відходів, що вивозяться з міста Полтави КАТП-1628 та зобов’язання 

Полтавську міську раду організувати процес окремого збирання, сортування 

та подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів, 

зокрема, побутових відходів, органічної складової побутових відходів, 

ремонтних відходів, твердих відходів, що вивозяться з міста Полтава, 

шляхом затвердження міської програми поводження з відходами та 

здійснення контролю за її виконанням, укладення на конкурсних засадах 

необхідних договорів щодо забезпечення окремого збирання, сортування та 

подальшої утилізації або повторного перероблення (оброблення) відходів та 

контролю за їх виконанням та/або контролю за виконанням вже укладених 

договорів, а саме: 

 

1) Полтавська міська рада через відповідні виконавчі органи, 

комунальні підприємства організовує розроблення та забезпечує замовлення 

розроблення Програми поводження з твердими побутовими відходами. 

2) Полтавська міська рада передбачає виділення коштів на замовлення 

розроблення вказаної Програми поводження з твердими побутовими 

відходами. 

 3) Полтавська міська рада контролює та бере участь у розробленні 

зазначеної Програми поводження з твердими побутовими відходами. 

 4) Полтавська міська рада затверджує вказану Програму поводження з 

твердими побутовими відходами. 

 5) Полтавська міська рада через постійну комісію з питань 

містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, 

розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму 

(Д.Сенчакович) здійснює контроль за реалізацією зазначеної Програми 

поводження з твердими побутовими відходами.  

6) Полтавська міська рада зобов’язується виконати зазначені умови 

примирення до 01.02.2019 року. 

 

 2. Юридичному управлінню підготувати заяву про примирення сторін 

по адміністративній справі № 1640/2575/18. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, 

транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, 

туризму (Д.Сенчакович). 

 

 

 Секретар міської ради                                                                О. Шамота 
 


