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Про заборону на території Конотопської  

міської  територіальної громади 

реалізації та використання штучних 

квітів, інших ритуальних товарів,  

виготовлених з пластику 

 
З метою захисту навколишнього природного середовища та збереження 

довкілля від забруднення штучними квітами, вінками, корзинками тощо 

відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», беручи до уваги розпорядження Кабінету Міністрів України від 

08.11.2017 №820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішення Конотопської міської ради від 26.03.2008 

«Про затвердження правил благоустрою, санітарного утримання території, 

забезпечення чистоти і порядку в м.Конотоп» 

 

 міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Заборонити суб’єктам господарювання реалізацію штучних квітів, вінків, 

корзинок та інших ритуальних товарів, виготовлених  з пластику  в закладах 

торгівлі та на ринках Конотопської міської територіальної громади. 

2. Рекомендувати мешканцям Конотопської міської територіальної громади 

не використовувати,  не розміщувати, не покладати на об’єкти благоустрою 

Конотопської МТГ (кладовища, меморіальні комплекси, пам’ятники тощо) штучні 

пластикові квіти, вінки, корзинки тощо. 

3. Доручити:  

- відділу міської ради по роботі із суб’єктами підприємницької діяльності 

провести відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед суб’єктів 

господарювання, які здійснюють реалізацію штучних пластикових квітів, вінків, 

корзинок  тощо в закладах торгівлі та на ринках Конотопської міської  

територіальної громади щодо прийнятого рішення. 



- сектору міської ради з питань внутрішньої політики донести до керівників 

релігійних організацій Конотопської міської територіальної громади, інформацію 

щодо прийнятого рішення з метою роз’яснення парафіянам про шкідливий вплив 

штучних квітів, вінків, корзинок та інших ритуальних товарів, виготовлених з 

пластику на навколишнє природне середовище. Максимально проінформувати 

населення  про шкідливий вплив штучних квітів, вінків, корзинок та інших 

ритуальних товарів, виготовлених з пластику на навколишнє природне 

середовище;   

- КП «Муніципалітет» розмістити на входах до кладовищ оголошення про 

заборону використання штучних пластмасових квітів, вінків, корзинок  тощо та їх 

шкідливий вплив на навколишнє природне середовище та проводити 

роз’яснювальну роботу з мешканцями при оформленні документів на поховання;   

- відділу освіти міської ради провести інформаційно-просвітницьку роботу у 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Конотопської МТГ щодо 

негативного впливу на довкілля від використання штучних пластмасових квітів, 

вінків, корзинок  тощо та переваг використання альтернативних варіантів 

(паперові квіти, живи квіти, сухоцвіти тощо); 

-Конотопському відділу поліції Головного управління Національної поліції 

у Сумській області здійснювати контроль за дотриманням вимог прийнятого 

рішення. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань промисловості, транспорту і зв’язку, підприємництва, 

торгівлі та надання послуг та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 


