ПРОЕКТ № 3086

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “__” __________ 2019 року

№ ____

Про розповсюдження та використання
полімерних виробів та тари
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 2, 10, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
статтею 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, враховуючи
законодавство та досвід Європейського союзу, з метою забезпечення охорони
навколишнього середовища, екологічної безпеки життєдіяльності населення та
поліпшення
стану
благоустрою
території
міста,
Міська
рада
міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Рекомендувати суб'єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі
пропонувати покупцям альтернативу використанню поліетиленових пакетів —
багаторазову та біорозкладну тару.
2. Суб'єктам господарювання, яких стосується дія цього рішення,
рекомендувати в будь-який зручний для них спосіб, інформувати покупців
про доцільність обмеження використання поліетиленових пакетів, а також
переваги використання багаторазової та біорозкладної тари.
3. Рекомендувати населенню обмежити використання полімерних виробів
та тари на користь багаторазових, біорозкладних та таких, що підлягають
вторинній переробці, в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
4. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу
інформаційно-компьютерного оприлюднити дане рішення у місцевих засобах
масової інформації та на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького.

Міський голова
Олександр Льон 24 52 75

А.РАЙКОВИЧ
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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “__” __________ 2019 року

№ ____

Про розповсюдження та використання
полімерних виробів та тари
Керуючись абзацом п'ятим преамбули, статтями 140, 146 Конституції
України, статтями 2, 10, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтею 15 Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища», статтею 4 Європейської хартії місцевого
самоврядування, враховуючи конституційно визначений європейський курс
України, досвід Європейського союзу та Директиву Європейського
Парламенту і Ради «Про зниження впливу певних пластикових виробів
на навколишнє середовище» від 21 травня 2019 року № 2018/0172, з метою
забезпечення охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки
життєдіяльності населення та поліпшення стану благоустрою території міста,
Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Рекомендувати суб'єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі
пропонувати покупцям альтернативу використанню поліетиленових пакетів —
багаторазову та біорозкладну тару.
2. Суб'єктам господарювання, яких стосується дія цього рішення,
рекомендувати в будь-який зручний для них спосіб, інформувати покупців
про доцільність обмеження використання поліетиленових пакетів, а також
переваги використання багаторазової та біорозкладної тари.
3. Рекомендувати населенню обмежити використання полімерних виробів
та тари на користь багаторазових, біорозкладних та таких, що підлягають
вторинній переробці, в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
4. Відділу по роботі із засобами масової інформації та відділу
інформаційно-компьютерного оприлюднити дане рішення у місцевих засобах
масової інформації та на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького.
Міський голова
Олександр Льон 24 52 75

А.РАЙКОВИЧ

