
ШАНОВНІ ХЕРСОНЦІ ТА ГРОМАДА ХЕРСОНЩИНИ! 

Знайомтесь з законодавчими основами того, як влада має сприяти  

сучасному поводженню з відходами – їх сортуванню та переробці  

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

       Про відходи 
                5 березня 1998 року  

                     № 187/98-ВР                  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80  

 (витяг) 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх 

збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та 

нагляд за місцями видалення; 

Стаття 2. Законодавство про відходи 

Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону 

навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення", "Про поводження з радіоактивними 

відходами", "Про металобрухт", "Про житлово-комунальні послуги", "Про хімічні 

джерела струму", "Про ветеринарну медицину", "Про вилучення з обігу, переробку, 

утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної 

продукції", Кодексу України про надра, цього Закону та інших нормативно-правових 

актів. 

Стаття 3. Завдання законодавства про відходи 

Основними завданнями законодавства про відходи є: 

а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з 

відходами; 

б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з 

відходами; 

в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного 

поводження з відходами, а також системи заходів, пов'язаних з організаційно-

економічним стимулюванням ресурсозбереження; 

г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх 

використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини. 

Стаття 5. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з 

відходами 

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами 

є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я 

людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання 
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матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтоване узгодження 

екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та 

використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку. 

До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначених принципів 

належить: 

а) забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення 

відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з 

ними; 

б) зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності; 

в) забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів; 

г) сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого 

повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів; 

д) забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, 

шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів 

поводження з відходами; 

е) організація контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для 

запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та 

здоров'я людини; 

є) здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для 

виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного 

використання; 

ж) сприяння створенню об'єктів поводження з відходами; 

з) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з 

відходами; 

и) обов'язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації; 

і) створення умов для реалізації роздільного збирання побутових відходів шляхом 

запровадження соціально-економічних механізмів, спрямованих на заохочення 

утворювачів цих відходів до їх роздільного збирання; 

ї) сприяння залученню недержавних інвестицій та інших позабюджетних 

джерел фінансування у сферу поводження з відходами. 

Стаття 7
-1

. Оцінка впливу на довкілля 

Надання дозволів, передбачених цим Законом, на види діяльності та об’єкти, що 

підлягають оцінці впливу на довкілля, здійснюється з урахуванням результатів оцінки 

впливу на довкілля такої діяльності згідно із Законом України "Про оцінку впливу на 

довкілля". 

Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з 

відходами 

До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з 

відходами належить: 

б) участь у розробленні загальнодержавних програм раціонального використання 

відходів і вжиття необхідних заходів для запровадження маловідходних та 

енергозберігаючих технологій; 
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в) організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих програм 

поводження з відходами, а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм; 

г) координація та сприяння розвитку підприємницької діяльності у сфері 

поводження з відходами; 

д) здійснення контролю за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної 

цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного 

середовища; 

е) здійснення контролю за діяльністю об'єктів поводження з відходами; 

є) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 

ж) розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених 

пунктів; 

з) організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм 

власності для збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, а також для 

виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування; 

и) залучення та об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ, 

організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для 

фінансування будівництва нових, розширення та реконструкції діючих об'єктів 

поводження з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів, їх 

маркетингу тощо; 

і) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів і реєстру місць видалення відходів; 

ї) організація ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, 

утилізації та видалення відходів, їх паспортизації; 

й) організація збирання і видалення побутових та інших відходів, у тому числі 

відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 

здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів; 

к) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами 

терміном на три роки; 

м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 

відходів самостійно або за рішенням уповноважених на те органів; 

н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед населення, створення 

необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі 

окремих видів відходів як вторинної сировини; 

п) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами 

вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до 

закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх 

матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про 

відходи. 

Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері 

поводження з відходами належить: 

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері 

поводження з відходами терміном на три роки; 



    

       Про схвалення Національної стратегії 

управління відходами в Україні до 2030 року 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
               РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

        від 8 листопада 2017 р. № 820-р 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80  

(витяг) 

Проблема, яка потребує розв’язання 

Проблема, на розв’язання якої спрямована ця Стратегія, полягає у необхідності 

вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, 

переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим 

розвитком екологічних загроз. Проблема відходів в Україні вирізняється 

особливою масштабністю і значимістю як внаслідок домінування в національній 

економіці ресурсоємних багатовідхідних технологій, так і через відсутність протягом 

тривалого часу адекватного реагування на її виклики. Значні масштаби 

ресурсокористування та енергетично-сировинна спеціалізація національної економіки 

разом із застарілою технологічною базою визначали і надалі визначають високі 

показники утворення та нагромадження відходів. 

Такі обставини призводять до поглиблення екологічної кризи і загострення 

соціально-економічної ситуації в суспільстві та обумовлює необхідність 

реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї 

правової та економічної системи, що регулює використання природних ресурсів у 

цілому та управління відходами зокрема. Проблема відходів є однією з ключових 

екологічних проблем і більш вагомою в ресурсному аспекті. 

Загалом система управління відходами в Україні характеризується такими 

тенденціями: 

- накопичення відходів як у промисловому, так і побутовому секторі, що 

негативно впливає на стан навколишнього природного середовища і 

здоров’я людей; 

- здійснення неналежним чином утилізації та видалення небезпечних відходів; 

- розміщення побутових відходів без урахування можливих небезпечних наслідків; 

- неналежний рівень використання відходів як вторинної сировини внаслідок 

недосконалості організаційно-економічних засад залучення їх у виробництво; 

- неефективність впроваджених економічних інструментів у сфері поводження з 

відходами. 

    

       Про схвалення Національного плану 

          управління відходами до 2030 року 
                КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

               РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

        від 20 лютого 2019 р. № 117-р  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2019-%D1%80  

6. Міністерству екології та природних ресурсів подати Кабінетові Міністрів 

України пропозиції щодо приведення Національного плану у відповідність із 

законом про управління відходами після його прийняття. 
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                       Положення про  

Міністерство регіонального розвитку, будівництва 

   та житлово-комунального господарства України 
                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 30 квітня 2014 р. № 197 
                   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-%D0%BF  

(витяг) 

3. Основними завданнями Мінрегіону є: 

1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, 

державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, 

містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо: 

територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, 

розвитку місцевого самоврядування; 

збереження традиційного характеру середовища населених пунктів; 

промисловості будівельних матеріалів; 

благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, 

поховання, увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна, питної води та питного водопостачання; 

2) забезпечення формування державної політики у сфері архітектурно-

будівельного контролю та нагляду, контролю у сфері житлово-комунального 

господарства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; 

3) забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, містобудування, 

промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства. 

    

                          Положення про  
   Міністерство екології та природних ресурсів України   

                           Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  

                                    від 21 січня 2015 р. № 32             
                https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF  

4. Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань: 

5) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері екологічної безпеки, 

поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними 

речовинами, пестицидами та агрохімікатами, оцінки впливу на довкілля, ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи з питань щодо: 

ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та 

утилізації відходів; 

контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням; 

екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації 

наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення; 

переліку небезпечних властивостей відходів; 
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        Державна екологічна інспекція  

               у Херсонській області          

    http://ecoinspekcia.ks.ua 

 

Основною функцією екологічної інспекції є здійснення державного нагляду 

(контролю) за дотриманням територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства вимог законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища, в межах наданих повноважень. 

Головним завданням Держекоінспекції у Херсонській області є: запобігання 

правопорушенням, а уразі їх скоєння - притягнення до відповідальності винних осіб. 

Основними пріоритетами у сфері охорони навколишнього природного середовища є 

ефективне та раціональне використання природних ресурсів, збереження 

біорізноманіття, розширення природно-заповідного фонду, охорона водних, 

земельних  та лісових ресурсів, охорона атмосферного повітря та екологічно 

безпечне надрокористування.  

 

    

                       Положення про  

Департамент екології та природних ресурсів 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

             07.09.2016 № 678 

 (витяг) 

5. Департамент, відповідно до визначених галузевих повноважень і в межах 

компетенції, виконує такі завдання: 

5.4 Затверджує паспорти місць видалення відходів. 

5.6 Веде реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 

5.7 Затверджує реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів. 

5.16 Організовує регіональний моніторинг навколишнього природного середовища, 

забезпечує функціонування державної системи моніторингу довкілля на 

регіональному рівні. 

5.18 Бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням державних та 

місцевих програм охорони навколишнього природного середовища. 

5.20 Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності 

екологічних об’єднань громадян, рухів тощо.  

5.22 Готує обласній державній адміністрації та Херсонській обласній раді 

пропозиції щодо розподілу екологічного податку. 

http://ecoinspekcia.ks.ua/


    

              Положення про Департамент  

        житлово-комунального господарства  

        та паливно-енергетичного комплексу 

Херсонської обласної державної адміністрації 
         РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                   ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

          №347  від 23.04.2018  
 (витяг) 

6. Відповідно до наданих повноважень Департамент виконує такі завдання: 

6.1.4. У сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими 
відходами, а також з питань поховання:: 

1) забезпечує інформування населення про здійснення заходів благоустрою 

населених пунктів; 

2) здійснює аналіз стану благоустрою населених пунктів, озеленення, 

освітлення, утримання доріг, поводження з побутовими відходами, сфери з 

питань поховання; 

3) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення 

полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання 

корисних компонентів цих відходів; 

 

    

З А К О Н  У К Р А Ї Н И   

Про місцеве самоврядування 
                5 вересня 2017року 
                             №2145-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru   

(витяг) 
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

6) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та 

знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів 

тварин; 

15) затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та 

впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 

16) затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів; 

    

Департамент житлово-комунального господарства 

              Херсонської міської ради 
Інформація з сайту  

http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-

gospodarstva  

Основні функції та напрямки роботи 

Контроль за станом благоустрою міста, ремонтом доріг, свтлофорних об’єктів, 

екології міста. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/stru
http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva
http://www.city.kherson.ua/articles/departament-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva

