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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 

 

 
Погодження Інструкції щодо поводження з відходами 

 

 
1. 

 
Порядок та спосіб їх подання 

 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження 
 

Документи подаються за місцем розташування об’єкта – 
у м. Кременчуці, с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Соснівка,  
с. Мала Кохнівка 
 

2. 
Перелік документів, 

необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

1. Звернення про погодження «Інструкції щодо поводження з 
відходами» (довільна форма). 
2. «Інструкція  щодо поводження з  відходами» в 2-3 
примірниках. 

3. 
Платність(безоплатність) 

надання адміністративної 
послуги 

Безоплатно 

 
4. 

Строк надання 
адміністративної послуги 

30 календарних днів 

5. 
Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 

послуги 

1. Подання документів неналежною особою. 
2. Подання неповного пакету документів. 
3. Невідповідність поданих документів вимогам природо-
охоронного законодавства України. 
4. Відсутність погоджень з органами державного нагляду, 
передбачених законодавством.  

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
Погоджена «Інструкція  щодо поводження з відходами» або 
мотивована відмова 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження 
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8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови 
надання адміністративної 

послуги 

1. Закон  України «Про відходи», ст.ст. 17, 21. 
2.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 33. 
3. Закон    України    «Про   забезпечення   санітарного   та 
епідемічного благополуччя населення» ст.ст. 7, 25. 

9. 
Відповідальний за 

виконання 

Відділ екологічної безпеки виконавчого комітету  
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області     
тел./факс 743-843, тел. 743-852 
Електронна адреса: eko@kremen.gov.ua 

mailto:eko@kremen.gov.ua



