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Згідно із статтями 13, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 13 Закону України «Про металобрухт», з метою 
здійснення контролю за дотриманням спеціалізованими або спеціалізованими 
металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами 
встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухту:

1. Створити обласну комісію по контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом.

2. Затвердити Положення про обласну комісію по контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом 
(додається).

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження 
покласти на департамент розвитку базових галузей промисловості 
облдержадміністрації (Литвинов), контроль -  на заступника голови 
облдержадміністрації Ремського В.В.

м. Краматорськ

Зареєстрованно в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Донецькій областіПро створення обласної 

комісії по контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання, 
які здійснюють операції з 
металобрухтом

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово- 
цивільної адміністрації П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації 
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Зареєстрованно в Гологмому 
територіальному управлінні 
юстиції у Донецькій області
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ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, 

які здійснюють операції з металобрухтом

1. Обласна комісія по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, 
які здійснюють операції з металобрухтом (далі -  Комісія) є постійно діючим 
дорадчим органом при облдержадміністрації та створена з метою забезпечення 
контролю за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими 
металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами 
встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом.

2. Комісія у своїй діяльності керується законами України, Постановами 
Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації, керівника обласної військово -  
цивільної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих 
металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на території 
Донецької області на відповідність вимогам Закону України «Про 
металобрухт»;

2) здійснення контролю за додержанням спеціалізованими або 
спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх 
приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з 
металобрухтом;
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3) виявлення порушень вимог Закону України «Про металобрухт» 
спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними 
підприємствами та їх приймальними пунктами, у межах повноважень та в 
порядку, передбаченому законодавством на території області;

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) погоджує акти обстеження місцевими державними адміністраціями 
спеціалізованих металургійних переробних підприємств на відповідність 
вимогам чинного законодавства;

2) надає консультативну допомогу суб’єктам господарювання, які 
здійснюють операції з металобрухтом; \

3) розглядає матеріали щодо здійснення операцій з металобрухтом 
спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та 
їх приймальних пунктів, приймає рішення відповідно до вимог чинного 
законодавства;

4) вносить пропозиції облдержадміністрації про надання відповідної 
інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
промислову політику, у разі виявлення порушень вимог Закону України «Про 
металобрухт».

5. Комісія має право:

1) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію працівників 
структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та 
організацій з питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності і господарювання, інформацію та 
матеріали, необхідні для здійснення Комісією своїх повноважень;

3) створювати робочі групи з метою здійснення контролю та складання 
актів обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних 
переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам 
Закону України «Про металобрухт». Склад робочих груп затверджує голова 
Комісії.

6. Склад Комісії та Положення про неї затверджується головою ' 
облдержадміністрації. До персонального складу Комісії входять голова та 
члени Комісії.
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7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі 
необхідності. Засідання Комісії є правомочними якщо на ньому присутні не V 
менш ніж половина членів Комісії. Рішення Комісії приймаються простою 
більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівного 
розподілу голосів -  голос головуючого на засіданні є вирішальним.

За необхідності, на засідання Комісії можуть запрошуватися 
представники суб’єктів господарювання, які обстежувались.

8. Рішення Комісії оформляються у вигляді протоколів, які підписуються 
головою Комісії, а в разі його відсутності -  заступником голови Комісії.

Положення про обласну комісію по контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом підготовлено 
департаментом розвитку базових галузей промисловості.

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації Ю.О. Костюніна

Директор департаменту А.В. Литвинов


