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ПРОГРАМА 

поводження з твердими побутовими відходами у м. Гребінка 

на 2017-2020 роки 

 

 

Вступ 

 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності 

людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і 

накопичуються у жилих будинках, закладах соціально-культурної сфери, 

громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та інших закладах. Особливістю 

ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. Поділ на окремі 

складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. Змішування 

ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. Це 

призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне 

повітря та ґрунтові води. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче 

накопичення відходів, не є винятком і м. Гребінка. Проблеми у сфері поводження з 

побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови фінансування 

заходів на місцевому та державному рівнях.  

Місто Гребінка у сучасних умовах зіткнулося із труднощами, які стосуються 

поводження з ТПВ, основними з яких є:  

- зміна морфології ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не піддаються 

процесам біологічного розкладання; 

- низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської 

діяльності у сфері поводження з ТПВ; 

- низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ; 

- відмова власників житлових будинків приватної забудови укладати договори з 

надавачем послуг з вивезення ТПВ; 

Програма поводження з ТПВ у м. Гребінка на 2017-2020 роки (надалі – 

Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: 

організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, 

санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітніх 

тощо, спрямованих на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ; дії, 

спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх збирання, транспортування, зберігання, 

оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, 

включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. 

Програма розроблена на виконання Законів України "Про відходи", "Про 

охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету Міністрів 

України від 04.03.2004 N 265 "Про затвердження програми поводження з твердими 

побутовими відходами", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 

22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами 

на 2013-2020 роки" та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та 



житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про затвердження 

Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими 

відходами". 

Метою розроблення та реалізації Програми є зменшення впливу ТПВ на 

довкілля, покращення санітарного стану міста та покращення умов проживання 

мешканців. 

Основними завданнями Програми є створення системи поводження з ТПВ 

заснованої на нових технологіях для вирішення наявних проблем у короткостроковій 

перспективі та підготовки матеріальної, інформаційної і фінансової бази для 

управління ТПВ у місті на довгострокову перспективу. 

Основні цілі Програми: 

- повне охоплення території міста послугами зі збору та вивезення ТПВ; 

- створення контейнерного господарства та парку сміттєвозів, облаштування 

контейнерних майданчиків; 

- запровадження процесу впровадження системи роздільного збирання ТПВ; 

- створення потужностей з сортування та переробки ТПВ; 

- зменшення частки відходів, що захоронюються на міському сміттєзвалищі; 

- підвищення рівня відповідальності та екологічної культури населення; 

Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн свідчить про те, що 

необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка 

забезпечує використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної 

безпеки. Це дозволить менше захоронювати відходи на полігонах ТПВ та розвивати 

потужності з комплексної переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, 

залучаючи їх у виробничий обіг. 

 

Розділ 1. Загальна характеристика міста та аналіз 

існуючого стану сфери поводження з ТПВ 

 

1.1. Місто Гребінка — районний центр, розташоване на північному заході 

Полтавської області, в центральній частині України. Гребінка –залізничний вузол, 

розташований на перехресті двох важливих залізничних магістралей — Харків-Київ, 

Москва-Одеса. Відстань від обласного центру 190 кілометри, від Києва — 156 км 

(автошлях E40, зя ким збігається МОЗ). До аеропорту Бориспіль – 110 км. За 12 км від 

Гребінки проходить міжнародна автомагістраль Київ-Харків. Територія міста - 965,7 

га.  

Місто Гребінка започатковане  в 1895 році. Місто носить ім’я видатного 

земляка - українського байкаря, белетриста, видавця, громадського діяча Євгена 

Гребінки, автора всесвітньо відомого романсу ―Очи черные‖. 

Населення міста – 10,8 тис. чол. Чисельність постійного населення - 6569 чол. 

Кількість дітей – 1900 чол. 

        Нині Гребінка — значний залізничний вузол, на якому розташовані великі 

залізничні підприємства: локомотивне депо, пасажирське вагонне депо, 11-та 

дистанція сигналізації та зв'язку, 18-та дистанція колії, Будівельне монтажно-

експлуатаційне управління, відбудовчий поїзд  та інші. Фінансовий сектор налічує 6 

банків та 2 страхові компанії, що створює чудові передумови для розвитку 

підприємництва. В місті понад 730 суб’єктів господарювання малого та середнього 

бізнесу, в т.ч. 88 малих підприємств.  

Населення міської ради на даний час складає – 10,8 тис громадян. Місто має 

достатню кількість зелених насаджень. 

1.2. Наявний житловий фонд, його розподіл за типами житлової забудови. 



Житловий фонд міста складається з будинків комунальної власності, відомчих, 

житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків і приватних житлових будинків садибного типу. 

Забудова центральної частини міста 2-5 поверхова. За межами центру 

розміщені житлові масиви садибного типу.  

1.3. Система виробничих підприємств і організацій сфери поводження з 

твердими побутовими відходами. 

Збирання та перевезення ТПВ проводиться спеціальним автотранспортом 

Гребінківського комбінату комунальних підприємств. Захоронення побутових 

відходів проводиться на міському сміттєвому полі. 

Збір та вивезення ТПВ з будинковолодінь, які знаходяться у приватній 

власності громадян, здійснюється згідно з санітарно-гігієнічними вимогами 

відповідно до укладених договорів. Укладання договорів власниками приватних 

будинковолодінь з виконавцем послуг на вивезення ТПВ є обов’язковим. 

 1.4. Міське сміттєве поле. 

Міське сміттєве поле функціонує з 1959 року. Воно знаходиться в управлінні 

Гребінківського комбінату комунальних підприємств. Від межі міста до полігону 

відстань 1 км. Полігон має подібну до прямокутника форму, довга вісь якого вигнута 

в південно-східному напрямку. 

Загальна площа полігону становить 10,3 га. Потужність складування (товща) 

змінюється від 3 до 7 м.  

 

Розділ 2. Обґрунтування напрямів розвитку сфери поводження 

з ТПВ та основних заходів Програми 

 

2.1. Порівняльний аналіз можливих варіантів вирішення проблеми поводження 

з побутовими відходами та обґрунтування найбільш оптимального варіанту. 

Враховуючи світовий досвід щодо охорони довкілля та ресурсозбереження, для 

практичного використання пропонуються такі підходи, що відповідають принципам 

інтеграції екології та економіки: 

Основна увага приділяється зменшенню відходів, а також здійснення заходів з 

утилізації та захоронення відходів. 

Цей підхід характеризується такими основними принципами: 

- утилізація або видалення відходів у межах їх утворення, нагромадження і 

зберігання; 

- контроль якості довкілля (води, повітря, ґрунтів) безпосередньо на 

техногенних системах; 

- моніторинг місць накопичення і зберігання відходів. 

Системний підхід, за яким запобігання забрудненню довкілля виконується на 

основі схеми, з врахуванням всього виробничого циклу і запровадження засобів 

боротьби з відходами на всіх етапах виникнення. Цей підхід встановлює чітку 

послідовність пріоритетів у цій сфері, що містить:  

- запобігання утворенню відходів; 

- утилізацію відходів, що передбачає комплекс заходів щодо їх збирання, 

зберігання, перероблення, транспортування, утилізації тощо; 

- остаточне видалення та захоронення лише тих відходів, які на сучасному етапі 

розвитку техніки і технології не можуть бути перероблені іншим шляхом. 

2.2. Обґрунтування вибору схеми збирання, перевезення, перероблення, 

захоронення ТПВ. 



Одним з головних завдань при створенні цілісної системи знешкодження 

відходів є зниження ризику для здоров’я людей та забруднення довкілля. Тому, при 

виборі способу видалення, перероблення, утилізації та знешкодження відходів мають 

бути визначені можливі негативні наслідки для здоров’я населення та впливу на стан 

довкілля. Пріоритетними методами є такі, що зводять негативні наслідки нанівець чи 

хоча б дозволяють їх мінімізувати. У будь-якому разі зниження ризику при 

поводженні з відходами повинно гарантуватися виконанням санітарних правил та 

відповідних гігієнічних нормативів.  

На цей час використовується метод захоронення всіх відходів на полігоні зі 

всіма його недоліками, через що система поводження з ТПВ потребує переходу на 

більш прогресивні методи вирішення проблеми. Тому, в перспективі оптимальною 

схемою поводження з ТПВ є роздільний збір матеріалів з подальшим їх сортуванням і 

утилізацією невідсортованого залишку на сміттєвому полі з перспективою поетапного 

впровадження новітніх технологій.  

2.3. Обґрунтування заходів з вирішення проблем поводження з ТПВ. 

Збирання та вивезення ТПВ у місті здійснюється спеціалізованим 

автотранспортом Гребінківського комбінату комунальних підприємств.  

Збирання ТПВ повинно здійснюватися у контейнери та урни. Має бути 

передбачено встановлення у зручних для мешканців місцях достатньої кількості 

контейнерів та урн. Контейнери повинні бути універсальними, з довгим терміном 

служби та забезпечувати схоронність 5есурс оцінним матеріалів від атмосферних 

опадів та несанкціонованого вилучення. Найбільш відповідають цим вимогам 

оцинковані контейнери ємністю 1100 л, на колесах, з можливістю пристосування для 

роздільного збору відходів. Також можливе застосування контейнерів іншої ємності, 

виготовлених з пластика. Контейнери потрібно встановлювати на чітко визначених 

контейнерних майданчиках, обладнаних твердим покриттям та огорожею відповідно 

до діючих норм. Контейнери та площадки слід обробляти 5есурс оцінним засобами 

відповідно до існуючих нормативів. Урни для сміття повинні встановлюватись 

відповідно до затверджених ескізів типового вигляду. 

Згідно Правил благоустрою міста фізичні особи зобов’язані виконувати вимоги 

законодавства України у сфері поводження з відходами, зокрема у встановленому 

порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємства, 

яке здійснює збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та 

захоронення відходів, забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у 

власності або користуванні, оренді (суборенді), а також інших територій (у тому числі 

– прилеглих). Договір на вивіз, зберігання та захоронення ТПВ є обов’язковим згідно 

з вимогами законодавства України. Зокрема, власники або наймачі, користувачі, у 

тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з 

юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на 

вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують 

роздільне збирання побутових відходів. За не укладання договорів передбачена 

адміністративна відповідальність відповідно до законодавства України. 

Окрім повного охоплення населення послугами з вивозу ТПВ, паралельно слід 

взяти під контроль некеровані потоки відходів, які у даний час формують 

несанкціоновані звалища. З метою виявлення порушень та їх усунення при міській 

раді створено постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами.  

 Існують особливі види відходів, які утворюються населенням, проте, 

поводження з ними не здійснюється у рамках системи поводження з ТПВ.  

До особливих видів відходів відносяться: 



- побутові миючі та інші хімічні засоби; 

- батареї та акумулятори; 

- фарби та хімікати побутового призначення; 

- продукти садівництва (пестициди, добрива тощо); 

- протерміновані медикаменти та медичні відходи; 

- відходи електричного та електронного обладнання; 

- відпрацьовані транспортні засоби або їх складові; 

- інші небезпечні відходи. 

 Система поводження з відходами зосереджена на мінімізації, переробці та 

утилізації відходів. Джерелами фінансування для реалізації заходів є державний, 

обласний, місцевий бюджети, цільові гранти та фінансові програми, кошти 

підприємств, організацій, установ та кошти, отримані від реалізації вторинної 

сировини на всіх стадіях втілення Програми. Для того, щоб залучити внутрішні та 

іноземні інвестиції, система поводження з відходами повинна бути прозорою. 

Зокрема, повинні бути чітко визначені договірні та фінансові аспекти.  

2.4. Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, 

спрямованих на активізацію участі населення у сфері поводження з ТПВ. 

З отриманого в Україні досвіду проведення експериментів з роздільного збору 

відходів можна зробити висновок, що без активної роботи з населенням неможливо 

досягнути успіху. Основною метою проведення роботи з населенням є зміна їх 

поведінки та руйнування роками створених стереотипів. Тому інформаційно-виховні 

кампанії відіграють важливу роль на всіх стадіях втілення Програми та повинні 

проводиться першочергово, ще до початку реалізації заходів, передбачених цією 

Програмою. Запорукою успіху всієї Програми є публічність, прозорість та відкритість 

поводження з ТПВ, оскільки поведінка людей і їхнє позитивне сприйняття цих 

процесів має вирішальне значення. 

Інформаційно-виховні заходи мають бути проведені з метою підвищення рівня 

екологічної культури населення та залучення мешканців міста до підтримки роботи 

систем поводження з ТПВ. Освітньо-виховні та інформаційні кампанії мають 

включати чотири компоненти: 

- кампанії у засобах масової інформації; 

- кампанії з підвищення поінформованості населення у місцях проживання; 

- кампанії в освітніх закладах; 

- видання довідника з поводження з ТПВ. 

Для досягнення значної участі населення у Програмі необхідна ретельна 

просвітницька робота та стимулювання. Необхідне чітке повідомлення з боку 

виконавчих органів влади, органів самоорганізації населення про те, яким чином 

кожному мешканцю та суб’єкту господарювання слід брати участь у діяльності 

поводження з ТПВ. Це можливо реалізувати використовуючи просвітницькі та 

агітаційні заходи.  

Мета інформаційно-виховних кампаній: 

- підвищення розуміння мешканцями про негативний вплив відходів на 

навколишнє природне середовище; 

- підвищення розуміння та обізнаності мешканців з їх обов’язками щодо 

поводження з відходами; 

- підвищення участі мешканців у поводженні з відходами, які вони утворюють. 

При розробці стратегії інформування та виховання громадськості мають бути 

враховані питання: 

- кінцевою метою інформаційно-виховних кампаній є зміна поведінки 

мешканців; 



- інформація має надаватися в активному режимі та бути доступною; 

- інформаційні повідомлення мають бути сформульовані таким чином, щоб 

було зрозуміло, що належна участь та співробітництво у питаннях поводження з ТПВ 

– це життєво необхідна справа. 

 Запланований розвиток системи поводження з ТПВ підвищить потребу в участі 

утворювачів відходів. Це, зокрема, стосується нових систем, які передбачають 

активну участь населення, наприклад: зменшення відходів у місцях утворення, 

повторне використання та сортування відходів у місцях утворення. 

2.5. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації. 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та 

впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове 

втілення запланованих дій. 

У практичному плані, враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації 

відходів, обмежені фінансово-економічні можливості міста та суб’єктів 

господарювання, важливого значення набуває розроблення плану дій, який би 

максимально вирішував існуючі проблеми, ефективно розподіляв фінансові ресурси 

та закладав базу для розвитку системи поводження з ТПВ у майбутньому.  

2.5.1. Заходи з утворення контейнерного господарства. 

Гребінківська міська рада має спланувати у 2018 році кошти на придбання 

контейнерів та облаштування відповідних майданчиків для їх встановлення.  

Гребінківський комбінат комунальних підприємств має влаштувати 

контейнерні майданчики та встановити на них контейнерну тару, після чого: 

- зобов’язаний утримувати у належному санітарно-технічному контейнерні 

майданчики і контейнерну тару, у тому числі проводити поточні ремонти, а при 

потребі і заміну контейнерів; 

- зобов’язаний проводити 7обробку контейнерного майданчика і контейнерної 

тари спеціальними розчинами;  

- мають право на безоплатне розміщення зовнішньої реклами на контейнерах 

тощо. 

Контейнери мають забезпечувати належний санітарний стан при зберіганні та 

транспортуванні. 

Для збирання побутових відходів від ремонтних робіт рекомендується 

відводити тимчасове місце їх розташування. Великовантажні контейнери не 

потребують створення спеціальних майданчиків, їх можна встановлювати на тверду 

поверхню без спеціальної підготовки.  

Підприємства невиробничої сфери та малі архітектурні форми повинні 

використовувати типові урни для збору ТПВ. Додатково на території кожного 

домоволодіння, на всіх площах, у садах, парках, на вокзалах, ринках, зупинках 

громадського транспорту необхідно встановити урни. В обов’язковому порядку урни 

встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування (бари, кафе, їдальні, 

ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й 

установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, на вокзалі, ринках, 

при входах в офіси, організації, установи і підприємства, у місцях організації 

вуличної торгівлі. Урни слід очищати від ТПВ протягом дня у міру їх наповнення, але 

не рідше одного разу на добу. Урни встановлюють й очищають за рахунок 

підприємств, організацій та установ, власників об’єктів, на території яких вони 

знаходяться. 

2.5.2. Заходи з оновлення парку автомобілів-сміттєвозів та поліпшення якості 

послуг. 



З метою найбільш ефективного використання транспортних засобів для 

перевезення ТПВ і забезпечення своєчасного та якісного виконання завдання, а також 

приймання оперативних заходів для своєчасного усунення порушень нормальної 

роботи, Гребінківській міській раді слід забезпечити у 2017 році виділення коштів для 

дольової участі у придбанні сучасного сміттєвозу. 

Для транспортування великогабаритних та будівельних контейнерів 

рекомендується використовувати навантажувачі та трактори з причепами.  

2.5.3. Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з мінімізації 

утворення відходів. 

Роздільне збирання ТПВ – це метод збирання, за яким 8компоненти ТПВ 

збираються окремо у спеціальні контейнери для подальшого надходження на 

перероблення чи повторне використання. Роздільне збирання відходів, як вторинної 

сировини, здійснюється з метою зменшення кількості ТПВ, що захоронюються на 

полігонах, поліпшення екологічного стану довкілля, одержання вторинної сировини. 

Методи та засоби роздільного збирання компонентів ТПВ, їх перевезення та 

перероблення дозволено обирати органам місцевого самоврядування з врахуванням 

морфологічного складу ТПВ, їх річного обсягу утворення, потреби у вторинних 

енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів 

та інших вимог. 

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних містах України, його 

введення потрібно впроваджувати з постійною інформаційною підтримкою. Це 

пов’язано з тим, що через недостатню участь населення у роздільному збиранні ТПВ 

та недосконалою системою роздільного збирання до контейнерів з 8ресурсоцінними 

компонентами можуть потрапляти харчові та інші відходи, що легко загнивають. 

Особливої уваги потребує підвищення якості послуг з вивезення ТПВ та 

недопущення вивозу вторинної сировини на міське сміттєве поле. Зокрема, забір 

контейнерів з вторинною сировиною повинен відбуватися регулярно по мірі 

накопичення та відокремлено від інших контейнерів ТПВ. Зібрана сировина має 

сортуватись, пресуватись та передаватись на подальшу переробку на спеціалізовані 

підприємства, або підприємцям, які здійснюють прийом вторинної сировини.  

З метою зменшення кількості відходів та унеможливлення їх повторного 

використання сторонніми особами, мешканцям рекомендується проводити 

деформацію пляшки та викидати її в контейнер для роздільного збору ТПВ.  

2.5.4. Заходи з організації збору небезпечних та специфічних відходів 

Небезпечні відходи у складі побутових відходів – це відходи, що утворюються в 

процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках і мають такі 

фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть 

створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища або здоров’я 

людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.  

На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ та 

захоронюються на полігоні, де вони становлять серйозну небезпеку для довкілля та 

здоров’я. Це є екологічно неприпустимо, а тому потрібно організовувати збір 

небезпечних відходів окремо від загальної маси ТПВ.  

Тому, небезпечні відходи у складі побутових відходів мешканці повинні  

відокремлювати на етапі збирання чи сортування та передавати спеціалізованим 

підприємствам, що отримали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з 

небезпечними відходами. Зібрані небезпечні відходи потрібно передавати 

підприємствам, що мають ліцензію на поводження з ними, для обов’язкової наступної 

утилізації відповідно до чинного законодавства. 



Для збору і утилізації таких відходів міській раді слід передбачити заходи щодо 

утворення підприємств або підтримку підприємців, які займатимуться збором 

небезпечних відходів. 

Лікувально-профілактичні установи зобов’язані не допускати попадання в 

контейнери для ТПВ специфічних відходів, які можуть стати джерелом різних 

інфекцій. Змішування відходів різних класів на всіх стадіях їх збору, зберігання, 

транспортування неприпустимо. 

Головною метою збору небезпечних та специфічних відходів є недопущення 

попадання їх на сміттєве поле. 

2.5.8. Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи. 

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з населенням. 

Населення міста повинно бути інформовано про наявність цієї Програми, про її мету, 

завдання та цілі, про терміни виконання та досягнуті результати.  

Інформаційну кампанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю 

інформаційна кампанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість 

інформації потрібно донести населенню у період реалізації роздільного збирання 

відходів. 

Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють 

вирішальне значення в успішності втілення самої Програми та отриманні результатів 

по кожному з запланованих заходів. 

Мета інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на 

довкілля, реальним станом речей у сфері поводження з відходами та перевагами 

роздільного збирання ТПВ. Підсумок його має стати обізнаність населення з 

проблемою та розуміння того, що її потрібно вирішувати.  

2.5.5. Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи. 

До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері поводження з ТПВ 

належать: 

- виконання вимог законодавства про ТПВ; 

- організація збирання і видалення ТПВ, а також організація роздільного 

збирання корисних компонентів ТПВ;  

- затвердження місцевих програм поводження з ТПВ та контроль за їх 

виконанням;  

- вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність у сфері поводження з ТПВ; 

- вирішення питань щодо розміщення на території об’єктів поводження з ТПВ;  

- координація діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться 

на їх території, у межах компетенції;  

- здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним 

поводженням з ТПВ; 

- ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів; 

- сприяння роз’ясненню законодавства про поводження з ТПВ серед населення, 

створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і 

заготівлі окремих видів ТПВ як вторинної сировини;  

- надання дозволу на відведення на території міста місць чи об’єктів для 

зберігання ТПВ, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими 

нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;  

- надання дозволів на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з 

ТПВ на відповідній території міста у порядку, визначеному законодавством;  

- здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарської діяльності у сфері 

поводження з ТПВ відповідно до законодавства;  



- затвердження норм споживання та якості послуг з вивезення ТПВ, контроль за 

їх дотриманням;  

- визначення виконавця послуг з вивезення ТПВ відповідно до законодавства;  

- визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій, 

відповідальних за утримання об’єктів сфери поводження з ТПВ;  

- управління об’єктами у сфері послуг з вивезення ТПВ, що перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх 

належного утримання та ефективної експлуатації;  

- забезпечення населення послугами з вивезення ТПВ необхідного рівня та 

якості;  

- встановлення зручного для населення режиму роботи виконавців послуг з 

вивезення ТПВ;  

- інформування населення відповідно до законодавства про реалізацію програм 

у сфері поводження з ТПВ, а також щодо відповідності якості послуг з вивезення 

ТПВ нормативам, нормам, стандартам та правилам;  

- укладання договорів з підприємствами різних форм власності на виконання 

послуг з вивезення ТПВ; 

- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав 

споживачів у сфері послуг з вивезення ТПВ; 

- здійснення інших повноважень відповідно до законів України.  

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:  

- коштів Державного бюджету України, у тому числі Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища;  

- коштів обласного бюджету, у тому числі фонду охорони навколишнього 

природного середовища; 

- коштів міського бюджету; 

- залучених кредитних ресурсів; 

- залучення приватного капіталу. 

 

                                           Основні заходи та фінансування Програми 

 

№  

п/п 

Назва заходу Кошти міського 

бюджету (тис. грон.) 

Рік 

1. Придбання сміттєвоза на шасі МАЗ 1018,5 2017 

2. Розроблення норм утворення побутових 

відходів 

50 2018 

3. Влаштування майданчиків з твердим 

покриттям для встановлення 

контейнерів 

100 2018 

4. Придбання контейнерів для ТПВ 200 2018 

5. Інформаційна кампанія для 

запровадження роздільного збирання 

ТПВ 

50 2019 

6. Придбання контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ 

200 2019 

7. Стимулювання утворення суб’єктів 

господарювання, які б займалися збором 

небезпечний відходів  

150 2020 

8. Розроблення норм утворення ТПВ 50 2018 

 



 

Розділ 3. Узагальнені дані та показники Програми, контроль і звітність про її 

виконання 

 

3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та виконавців, 

обсяги та джерела фінансування, місця впровадження та очікувані результати. 

Програма призначена для впровадження на території міста з метою зменшення 

шкідливого впливу ТПВ на життя та здоров’я мешканців. Відповідальним за 

впровадження Програми є виконавчий комітет міської ради, який має відповідні 

повноваження у сфері поводження з ТПВ, Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств.  

Основні завдання системи моніторингу сфери поводження з ТПВ: 

- створити систему спостереження за обсягами накопичення, збирання, 

передавання, збереження, оброблення ТПВ, аналізу даних про ТПВ і об’єкти 

поводження з ними;  

- впровадити звітність у сфері поводження з ТПВ; 

- підвищити повноту, достовірність, оперативність та якість інформаційного 

обслуговування користувачів на всіх рівнях; 

- забезпечити аналітично-інформаційну підтримку прийняття рішень з 

управління сферою поводження з ТПВ; 

- забезпечити оцінку стану об’єктів поводження з ТПВ і своєчасне прийняття 

рішень щодо запобігання негативним впливам на довкілля та здоров’я населення. 
 

 

 

 Секретар міської ради                                                          Л. Цапенко 


