
Протокол розбiжностей

Проект NЬ 1178 <<Управлiння вiдходами для дiтей та молодi>>

Вiдповiдальний за експертизу: Щепартамент житл комунальноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoi

державноi адмiн iстрацii) (дал i -,Щепартамент)

Зауваження до проекту будуть направленi лiдеру команди на

електронну пошту rustаmsачrапsk}zi@gmаil.сQдц, що зазначена у формi, як

контактна.
Проект опрацьовано спецiалiстами Щепартаменту житлово-комунальноI

iнфраструктури спiльно з комунальним пiдприемство <<КиIвкомунсервiс> (далi

- КП <Киiвкомунсервiс>).
Проект J\Ъ 1178 направлений на заклади освiти у мiкрорайонi Соцмiста

та передбачае проведення просвiтницькоi кампанii, тренiнгiв, придбання урн
для роздiльного збирання вiдходiв, тощо.

Згiдно iз статтею 35l Закону Украiни <Про вiдходи> роздiльне збирання

побутових вiдходiв здiйснюеться Тх власниками згiдно з методикоЮ

роздiльного збирання побутових вiдходiв, яка затверджусться центраJIьНиМ

органом виконавчоi влади, що забезпечус формування державноi полiтики У

сферi житлово-комунального господарства.

Збирання та вивезення побутових вiдходiв у межах певноТ територiТ

здiйснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом мiсцевого

самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабiнетом

MiHicTpiB Украiни, спецiально обладнаними для цього транспортними

засобами.
У Киевi на конкурсних засадах вiдповiдно до Порядку проведення

конкурсу на надання послуг з вивезення побутових вiдходiв, затвердженого

постановою Кабiнету VIiHicTpiB Украiни вiд 16.11.2011 J\Ъ 1|7З, визначено

виконавцем послуг з вивезення побутових вiдходiв на територii ycix 10

адмiнiстративних районiв м. Киева КП <Киiвкомунсервiс> (рiшення КиiвськОi

MicbKoT ради вiд 14.12.2017 Ns 69713104 <Про деякi питання щодо поводження

з побутовими вiдходами на територii MicTa Киева>>, розпорядження
виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КиТвсъкоТ MicbKoI дерЖавНОi

адмiнiстрацii) вiд 08.12.2017 Jф 1589 <Про введення в дiю рiшення конкурсноТ

KoMicii з визначення виконавця послуг з вивезення побутових вiдхоДiв на

територiТ MicTa Киева>). Надавати послуги з вивезення побутових вiдхоДiв в

межах територiй адмiнiстративних районiв MicTa Киева мае праВо КП
<Киiвкомунсервiс)) протягом 7 poKiB.



КП <Киiвкомунсервiс> забезпечуе комплекс дiй щодо поводження з

вiдходами, в тому числi i роздiльне збирання побутових вiдходiв, проведення
просвiтницьких кампанiй.

Проект J\b 1178 дублюе заходи Плану з реалiзацii Стратегii розвитку
MicTa Кисва до 2025 року, Програми економiчного та соцiального розвитку
м. Киева на 2021-202З роки, Комплексноi MicbKoi цiльовоi програми
екологiчного благополуччя MicTa Кисва на 20119-2021 роки щодо розвитку
системи роздiльного збору та вторинноi переробки побутових вiдходiв,
проведення науково-технiчних конференцiй i ceMiHapiB, органiзацiя виставок

та iнших заходiв щодо пропаганди охорони навколиrrтнього природного

середовища, видання полiграфiчноi продукцiТ з екологiчноi тематики.

Зазначений проект е локальним, оскiльки пропонуеться втiлювати у
закладах освiти у мiкрорайонi Соцмiста. Враховуючи викладене, пропонуемо

направити на ексгIертизу та визначити вiдповiдалъним за реалiзацiю цього
проекту Щнiпровську районну в MicTi Кисвi державну адмiнiстрацiю та

Щепартамент освiти i науки виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

Також з€вначаемо, що проскт мае незавершений характер, оскiльки не

висвiтлено питання щодо графiкiв тренiнгiв та фахiвцiв, якi булуть Тх

проводити, вiдсутня iнформацiя щодо типу контейнерiв, якi планусться

закуповувати, не вкzIзано органiзацiю/пiдприемство, на балансi якого вони

будуть знаходитись та яким суб'ектами господарювання у сферi поводження з

побутовими вiдходами буд. здiйснюватися вивезення роздiльно зiбраних
вiдходiв.

Перший заступник директора,Щепартаме
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