
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

 25.03.2021                                 смт Воскресенське               № 18 

Про  заборону  реалізації  та
використання  штучних  квітів,
інших  ритуальних  товарів,
виготовлених з пластику 

Відповідно до  підпунктів 7, 11 пункту «а» статті  30, підпункту 12
пункту  «б»  частини  1  статті  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  Основні  засади
(стратегію)  державної  екологічної  політики  України  на  період  до  2030
року»,  Порядку  утримання  кладовищ  та  інших  місць  поховань,
затвердженого  наказом Державного  комітету  України  з  питань  житлово-
комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, пункту 8
Правил  роботи  дрібнороздрібної  торговельної  мережі,  затверджених
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від
08 липня 1996 року № 369, з метою зменшення відходів та їх негативного
впливу на навколишнє природне середовище, виконком селищної ради

ВИРІШИВ:
 
1.  Заборонити  на  території  населених  пунктів  Воскресенської

селищної ради реалізацію штучних пластикових квітів та інших ритуальних
товарів виготовлених з пластику.

2. Заборонити розміщення та покладання штучних пластикових квітів
та інших ритуальних товарів,  виготовлених з пластику на кладовищах та
інших  місцях  поховання  на  території  населених  пунктів  Воскресенської
селищної ради. 

3.  Керуючій справами (секретарю) виконкому Людмилі  МАНЖУЛІ
терміново  забезпечити  висвітлення  цього  рішення  на  офіційному  сайті
Воскресенської селищної ради та надати копії старостам населених пунктів.

4. Старостам:
- довести до відома керівників торгівельних закладів пункт 1 даного

рішення,



- забезпечити якнайширше висвітлення цього рішення в громадських
місцях  (магазинах,  поштових  відділеннях,  підприємствах,  установах,
організаціях,  церквах,  інших  місцях  справляння  культових  потреб
населенням);

- розмістити на входах до кладовищ, розташованих в межах населених
пунктів  Воскресенської  селищної  ради,  оголошення  про  заборону
використання  штучних  пластикових  квітів,  інших  ритуальних  товарів
виготовлених  з  пластику  та  їх  негативний  вплив  на  навколишнє
середовище.

5.  Членам  виконкому  забезпечити  проведення  роз’яснювальної
роботи  серед  населення  щодо  негативного  впливу  на  навколишнє
середовище  штучних  пластикових  квітів  та  інших  ритуальних  товарів
виготовлених з пластику.

6. Дільничним офіцерам поліції: старшому лейтенанту поліції Дунаку
Івану Ярославовичу (за  узгодженням)  та лейтенанту поліції  Матвєєнцеву
Андрію  Вікторовичу  (за  узгодженням)  вживати  заходи  щодо  реалізації
виконання цього рішення в межах своїх повноважень.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста
відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку  МЕЛЬНИК
Людмилу.

Селищний голова                                                      Олександр ШАПОВАЛОВ


