
 

 

 

 
ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
25.03.2020                      № 88 
 
 

Про заборону використання штучних 
квітів, виготовлених із синтетичних 
полімерів, на об’єктах благоустрою 
Пирятинської міської ОТГ 
 
 

Відповідно до статей 30, 33 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні“, статей 1, 8 Закону України  „Про поховання та похоронну справу“, 
статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів“, статті 19 Закону 
України „Про охорону навколишнього природного середовища“, пункту „і“ 
статті 32 Закону України „Про відходи“, підпункту 3.1 пункту 3 Порядку 
утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого Наказом 
Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003  № 193, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 08.09.2004 № 1113/9712, з метою захисту 
навколишнього природного середовища та зменшення шкідливого впливу на 
довкілля внаслідок використання штучних квітів виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Заборонити  з 01 січня 2021 року використання, розміщення та 
покладання на об’єктах  благоустрою Пирятинської міської ОТГ (кладовища, 
меморіальні комплекси, пам’ятники тощо) штучних квітів, виготовлених із 
синтетичних полімерів. 

2. Зобов’язати відділ містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства виконкому міської ради (Зергані М.І.) спільно з 
комунальним підприємством „Каштан“ (Криницький О.В.):  

1) забезпечити висвітлення  повідомлення у місцевих ЗМІ та на офіційному 
вебсайті Пирятинської міської ради про заборону використання, розміщення та 
покладання на об’єктах благоустрою Пирятинської міської ОТГ (кладовища, 
меморіальні комплекси, пам’ятники тощо) штучних квітів, виготовлених із 
синтетичних полімерів;  

2) звернутися до релігійних конфесій, які функціонують на території 
Пирятинської міської ОТГ, щодо проведення роз’яснювальної роботи з 



жителями громади щодо шкоди, яка завдається довкіллю при використанні та 
утилізації штучних квітів, виготовлених із синтетичних полімерів. 

3. Зобов’язати відділ економічного аналізу та розвитку управління 
економіки виконкому міської ради (Комаренко В.Д.) провести роз’яснювальну 
роботу із суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію штучних квітів 
та інших ритуальних товарів, виготовлених із синтетичних полімерів, щодо їх 
негативного впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини. 

4. Зобов’язати КП „Каштан“ (Криницький О.В.), як балансоутримувача 
кладовищ на території Пирятинської міської ОТГ, розмістити на входах до 
кладовищ оголошення про заборону використання штучних квітів, інших 
ритуальних товарів та їх негативного впливу на навколишнє середовище та 
здоров’я людини до 01.09.2020. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника з питань 
діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                     О.РЯБОКОНЬ 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 


