
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

15 серпня 2018 року         №306 

Про проект «Запровадження системи 

роздільного збирання твердих побутових 

відходів у Гребінківській ОТГ» 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,керуючись розпорядженням голови обласної Ради «Про обласний 

конкурс проектів розвитку територіальних громад», розглянувши 

інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо участі 

територіальних громад в обласному конкурсі проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування, виконком Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти участь у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад Полтавської області. 

2. Затвердити проект «Запровадження системи роздільного збирання 

твердих побутових відходів у Гребінківській ОТГ» (додається). 

3. Забезпечити співфінансування проекту «Запровадження системи 

роздільного збирання твердих побутових відходів у Гребінківській 

ОТГ» у розмірі 540 тис.грн. 

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

Гребінківської міської ради. 

5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ 

інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту (Зінченка А.В.). 

 

 

Заступник міського голови      Зінченко В.М 
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3.Проект

3.1.Анотація проекту

Назва проекту: «Запровадження системи роздільного збирання твердих
побутових відходів у Гребінківській ОТГ»

Актуальність проекту

Актуальність проекту полягає в запровадженні ефективних механізмів
поводження з твердими побутовими відходами за рахунок впровадження
роздільного збирання твердих побутових відходів у Гребінківській ОТГ та
вивозу вторинної сировини на переробні заводи.

Для видобутку вторинної сировини з комунальних відходів ефективним є
їх роздільне збирання безпосередньо біля джерел їх утворення, що поступово і
безперервно впроваджується у цивілізованих країнах світу. Найістотніший
аргумент на користь впровадження механізму роздільного збирання – це те, що
всі нові технології видобутку вторинної сировини з ТПВ передбачають
виключно відбір роздільно зібраних відходів. Основною проблемою проекту є
екологічна проблема.

Побутове сміття - це змішані корисні предмети і речі з некорисними. Ця
суміш несе загрозу людям і навколишньому середовищу. Тверді побутові
відходи мають різноманітний склад. Сміття, що утворюється в житловій
забудові, містить харчові відходи,скло, метал, пластмаси, старе взуття, ганчір’я,
кімнатне сміття, макулатуру, відходи профілактичного ремонту, попіл, шлак,
дворове сміття, опале листя, гілки дерев. Організація робіт з роздільного
збирання ТПВ вимагає зусиль у спілкуванні з громадськістю.

Необхідно перезавантажувати громадську й експертну думку на
реалізацію таких стратегічно виважених технічних рішень, які б відчутно
сприяли зменшенню утворення побутових відходів, мінімізації місць їх
знешкодження.

Сміття – невід’ємна складова життєдіяльності людини. Однак у той час,
коли у всьому світі привчаються переробляти відходи і отримувати від того
прибутки, Україна у цьому питанні поки що пасе задніх. Щороку в Україні
утворюється майже 450 млн тонн відходів, з яких на переробку йде не більше
ніж 3%. Решту захоронюють на полігонах, площа яких - 167 тисяч гектарів –
перевищує територію природно-заповідного фонду країни. За приблизними
даними, на сміттєзвалищах зосереджено близько 30 млрд тонн побутового
сміття – клондайк для переробників.

Однак, замість того, щоб перероблювати відходи і отримувати від цього
зиск, як це відбувається у цивілізованих країнах, де переробляється до 60% скла,
паперу, пластику та інших відходів, потенційні бюджетні кошти України
роками перегнивають на полігонах, паралельно забруднюючи навколишнє
середовище. Сміття – є, ринку сміття – немає. Формально вторинна переробка в
Україні підтримується на державному рівні.

Законодавство про відходи складається із законів України «Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та
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епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними
відходами», «Про металобрухт» та Кодексу України про надра. Воно визначає
правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із
запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням,
перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та
видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням
негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я
людини.

3.2. Докладний опис проекту

3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої
спрямовано проект

Місто Гребітнка � 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, з яким збігається МОЗ). До аеропорту
Бориспіль – 110 км. За 12 км від Гребінки проходить міжнародна
автомагістраль Київ-Харків. Територія міста - 965,7 га.

Гребінківська об’єднана територіальна громада є першою спроможною
громадою на території Гребінківського району і однією з перших в області, яка
утворилася шляхом добровільного об’єднання громад до складу Гребінківської
ОТГ входить 8 населених пунктів: м.Гребінка, с.Мар’янівка, с.Слободо-
Петрівка, с.Новодар, с.Гулаківка, с.Загребелля, с.Оржиця, с.Польове.
Чисельність населення складає 10,8 тис.

Для зміни нинішньої ситуації в ОТГ необхідно докорінно змінити свідомість
громадян по відношенню до поводження з побутовими відходами, зокрема,
вести боротьбу з несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг
впроваджуючи систему євро контейнерів. Вона ґрунтується на роздільному
збиранні побутових відходів і дозволить кожному в зручний для нього час
виносити сміття, і не чекаючи приїзду сміттєвоза, вирішувати багато проблем у
домашньому побуті, що дозволить позбутися лишків у домівках, а також у
дворах приватного сектору, квартирах, на вулицях і в лісосмугах міста і прилеглої
до нього території. Сортування відходів планується проводитися цивілізовано,
роздільним методом у спеціалізовані контейнери, розміщені на контейнерних
майданчиках. Реалізація проекту дасть можливість створити належні умови
праці для працівників виконавчого органу об’єднаної громади та депутатів, що
сприятиме підвищенню ефективності прийнятих управлінських рішень,
спрямованих на забезпечення розвитку громади, а також підвищить якість
надання адміністративних послуг жителям об’єднаної громади.

Детальне визначення проблематики
Організація системи роздільного збору та вивезення ТПВ у громаді

матиме не тільки позитивне економічне та екологічне значення, а й соціальне.
Адже система ефективно діятиме за умови активної участі населення. Масові
заходи, які будуть проведені у рамках проекту, сприятимуть усвідомленню
членів громади власної ролі у самоврядуванні й зробить налагоджену систему
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соціально значимою для кожного мешканця міста. Це важливо для подальшого
успішного функціонування налагодженої системи роздільного збору сміття
після закінчення проекту. Проект сприятиме покращенню якості життя в
громаді, запобіганню захворюваності населення, покращення естетичного
вигляду територіальної громади.

Визначення цільових груп, на які спрямовані результати даного проекту є:
- мешканці міста та сільських населених пунктів ОТГ;
- органи місцевого самоврядування – міська та районна ради, які
турбуються про виконання програм соціально-економічного розвитку
територій;
- засоби масової інформації.

Перша група є безпосередніми суб’єктами, які користуються створеними
умовами;
друга група створює умови для безпечного життя.
третя група висвітлює хід реалізації проекту, рекламує його.

3.2.2. Мета та завдання проекту.

Мета проекту - запровадження у місті системи роздільного збирання та
сортування ТПВ, шляхом встановлення євро контейнерів та зміни свідомості
громадськості до навколишнього середовища.

Завданням проекту є:

по перше – зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище та
здоров’я людей через широке залучення населення до цієї роботи;

по друге – вилучити корисні компоненти з ТПВ, що дасть можливість
отримати значний економічний ефект, не тільки за рахунок доходу від їх
реалізації, але й за рахунок економії на витрати перевезення первинної
сировини;

по третє попередження забруднення навколишнього середовища шляхом
облаштування майданчиків для розміщення євро-контейнерів для роздільного
збору твердих побутових відходів;

Поширення досвіду на приватний сектор міста з метою недопущення
забруднення околиць міста, парків, лісопосадок; поширення досвіду з
удосконалення організації роздільного збору відходів в ОТГ. Перехід від
разових заходів до комплексної системи збору, вивезення та часткової
переробки сміття, а також впровадження елементів ринкових механізмів щодо
системи збору, вивезення та утилізації сміття, а саме запровадження механізму
сортування та утилізації відходів;

Розв’язання поставлених завдань можливо такими способами:
1. Сортування на «суху» та «мокру» фракцію і збирання в два контейнери.
Спосіб менш затратний, проте вимагає організації додаткового сортування
«сухих» відходів в пункті збору ТПВ.
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2. Сортування - окремо скло, папір, ПЕТ - тара та окремо органічні відходи і
збирання їх в спеціальні різнокольорові євро контейнери.

Найбільш прийнятним, для нашої ОТГ, є саме другий альтернативний
спосіб. Додаткові заходи проекту направлені на проведення агітаційної роботи
щодо безпечного в санітарно-епідемічному та екологічному відношенні
поводження з ТПВ та впровадження системи роздільного збирання ТПВ.

3.2.3. Технологія досягнення цілей.
Досягнення економічної вигоди шляхом одержання додаткового доходу

від реалізації вторинної сировини та витрачання його на подальший розвиток
системи поводження з відходами, продовження строку експлуатації полігону
твердих побутових відходів, зменшення витрат на вивезення і захоронення
відходів;

У результаті запровадження проекту в місті Гребінка буде створено
сучасні сміттєві майданчики, замінено старі металеві баки на сучасні
контейнери європейського типу, сміттєві майданчики будуть укомплектовані
контейнерами для роздільного збирання скла, пластикової пляшки, паперу.

Створення та організація майданчиків має стати невід’ємною частиною
благоустрою міста сприятиме покращенню його санітарного стану та
недопущенню екологічної кризи. Сортування відходів буде проводитись на
первинній стадії їх збору роздільним методом у спеціалізовані євро контейнери,
з подальшим вивезенням вторинної сировини на переробні заводи.

Реалізація цілей проекту здійснюється з використанням фінансових,
адміністративних, економічних та правових методів.

Фінансові методи:
- процес обґрунтування шляхів досягнення цілей проекту та планування

витрат на його реалізацію;
- узагальнення наявних ресурсів та забезпечення збалансування

планових показників з реальними витратами.
Адміністративні методи:

- налагодження тісної співпраці у вирішенні місцевих проблем
керівництва та депутатського корпусу міської та районної рад, громади міста,
громадських організацій;

- забезпечення контролю за виконанням заходів проекту
Економічні методи:

- врахування та поєднання інтересів влади, громади та бізнесу;
- якісне виконання заходів проекту та їх ефективність;
- визначення конкретних цілей кожного заходу проекту, планування їх
реалізації;
- аналіз виконання планових заходів проекту, ступеня та причин
можливого відхилення у його виконанні;

Правові методи:
- оформлення усіх рішень стосовно реалізації проекту відповідними

нормативними актами міської ради, районної ради, виготовлення проектно-
кошторисної документації ;

- правовий супровід заходів проекту.
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Опис заходів проекту:
1. Створення робочої групи для підготовки та реалізації заходів проекту.
2.Збір вихідних даних для проектування.
3.Інформування населення через місцеві видання про невідкладну
потребу запровадження в місті роздільного збирання з ТПВ.
4.Використання сміттєзбиральної машини з задньою загрузкою.
5. Придбання євроконтейнерів для роздільного збору ТПВ.
6. Створення бази даних технічних, технологічних та організаційних
елементів проекту.
7. Висвітлення результатів виконання заходів проекту з місцевих ЗМІ.
8. Проведення громадських слухань щодо доцільності продовження та
розвитку проекту роздільного збирання ТПВ.

Розподіл функцій учасників проекту.
Учасник проекту – Виконавчий комітет Гребінківської міської ради,

представляє інтереси територіальної громади у здійсненні проекту та
досягненні його результатів, укладає договір, несе відповідальність за цим
договором, керує процесом взаємодії між усіма учасниками проекту, забезпечує
фінансування проекту за рахунок своїх коштів.

Партнери проекту :
- Полтавська обласна рада – перераховує кошти учаснику проекту,

проводить контроль за виконанням заходів проекту;
- Громадська організація «Успішна молодь» - проводить правовий

супровід заходів проекту;
3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Проект триває 3 місяці. Роботи, що передбачені проектом, можуть
виконуватись паралельно у часі.

Тривалість
Період

виконання
Захід

Джерела фінансування
(тис. грн.)

Обласний
бюджет

Бюджет
учасника
конкурсу

Організації
– партнери

І етап
Місяць 1 1.Створення робочої групи

для підготовки та реалізації
заходів проекту.

- - -

Місяць 2 2.Проведення конкурсних
торгів по придбанню
євроконтейнерів

Місяць 3 3.Передача євро контейнерів
для експлуатації на баланс КП
«Гребінківський комбінат
комунальних підприємств».
4.Виготовлення та розміщення
звіту про результати проекту на
сайті міської ради.

600 540 60
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3.2.5. Очікувані результати та сталість проекту.
Результати реалізації проекту.
У результаті впровадження проекту по місту буде обладнано майданчики по

роздільному збору твердих побутових відходів для населення та підприємств,
організацій, установ, підприємців.

Організація майданчиків має стати невід’ємною частиною благоустрою міста
та сприяти покращенню його санітарного стану, недопущенню екологічної кризи.

Вбачається новація в тому, що сортування відходів буде проводитися
цивілізовано, роздільним методом збору у спеціалізовані євро контейнери.

Перспективні наслідки реалізації проекту.
Зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на полігоні, негативний
вплив ТПВ на довкілля і здоров’я населення, Проблеми, що мають місце у
сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного
розв’язання та фінансування заходів як на обласному, так і на місцевому рівні.

Сталість результатів проекту:
Фінансова: після завершення запровадження системи роздільного збирання
твердих побутових відходів ОТГ регулювання буде покладено на
Гребінківський комбінат комунальних підприємств.
Інституційна: успішна реалізація проекту створить умови для функціонування
комунальної установи, проект суттєво вплине на зміцнення інфраструктури.
Соціальна: формування довгострокових партнерських суспільних відносин,
об’єднання громади, співпраця підприємств, установ та організацій.

5.1 Додаток 2

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування Сума (тис. грн.) Частка в (%) від всієї
суми

Фінансування з обласного бюджету
600,000 50

Фінансування з боку учасника
Конкурсу

540,000 45

Фінансування з боку організацій-
партнерів:

60,000 5

СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ 1200,000 100
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5.2 Додаток 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ

Повна назва учасника конкурсу Виконавчий комітет Гребінківської

міської ради

Місце розташування 37400, м. Гребінка, вул. Ярослава
Мудрого, 35

Юридичний статус Юридична особа – орган місцевого
самоврядування

Офіційна адреса 37400, м. Гребінка, Полтавська
область, вул. Ярослава Мудрого, 35

Контактна особа Зінченко Володимир Миколайович

Телефон 05359 91270, 0957924461

Факс 05359 91267

Адреса електронної пошти grebinka16-rada@ukr.net

Кількість штатних співробітників 49

Завдання, які покладаються на учасника
конкурсу в реалізації проекту

Організувати заходи, необхідні для
реалізації проекту (здійснення
часткового фінансування,
здійснення контролю за
використанням коштів та
виконанням робіт, проведення
моніторингу громадської думки)

Кількість жителів громади, всього (осіб):
З них:

- дітей (особи до 18 років);
- пенсіонерів та осіб з числа

незахищених слоїв населення
(осіб)

10,8 тис.

1,9 тис.

3,9 тис.

Кількість домогосподарств на території
громади

5,2 тис.

Кількість бенефіціарів громади, що
отримають користь від реалізації проекту

5 тис.

Досвід співпраці з міжнародними
донорами

відсутній

Підпис керівника учасника конкурсу:

_______________________Колісніченко Віталій Іванович
(ПІБ печатка)
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5.3 Додаток 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Партнер 1 (громадська організація)

Повна офіційна назва організації-
партнера

Гребінківська районна організація
українського товариства мисливців і
рибалок полтавської області
організації УТМР

Місце розташування 37400, м. Гребінка,вул.Петровського,
будинок 152

Юридичний статус Громадська організація
Офіційна адреса 37400, м. Гребінка, вул..Ярослава

Мудрого 10
Контактна особа Шевченко Микола Григорович
Телефон 0665665635
Факс -
Адреса електронної пошти grebinka.utmr@ukr.net
Кількість штатних співробітників
(постійних та тимчасових)

3 чол.

Роль та залученість до підготовки
цього проекту

Організація громадського
обговорення, організація та
проведення толоки

Завдання, які покладаються на
організацію-партнера в реалізації
проекту

Донесення інформації до людей.

Підпис керівника учасника конкурсу:

_______________________Колісніченко Віталій Іванович
(ПІБ печатка)
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5.4 Додаток 5

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від 15 серпня 2018 року

Гребінківська міська об’єднана територіальна громада, що надалі
називається «Учасник Конкурсу» в особі міського голови Колісніченка Віталія
Івановича, що надалі називається „Учасник Конкурсу” – з одного боку, та
громадська організація «Гребінківська районна організація українського
товариства мисливців і рибалок полтавської області організації УТМР» в особі
Шевченка Миколи Григоровича, який діє на підставі Статуту, що надалі
іменуються «Партнерські організації» з іншого боку, дійшли до згоди і
вирішили:

1. Об’єднати свої організаційні та фінансові можливості для підготовки та
реалізації проекту: «Запровадження системи роздільного збирання твердих
побутових відходів в Гребінківському ОТГ»

2. Розподілити обов’язки таким чином:
2.1.Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов’язання:
Передбачити у бюджеті кошти у сумі 540 тис.грн для реалізації проекту.
2.2. Громадська організація «Гребінківська районна організація

українського товариства мисливців і рибалок Полтавської області організації
УТМР» зобов’язується організувати заходи, необхідні для реалізації проекту та
виділити для реалізації проекту 60 тисяч гривень.

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеного і
підписаного договору, що є складовою частиною дійсного протоколу.

Міський голова В.І. Колісніченко

Голова ГО «Гребінківська районна
організація українського товариства
мисливців і рибалок Полтавської області
організації УТМР. М.Г.Шевченко


	3.Проект
	3.1.Анотація проекту
	Назва проекту: «Запровадження системи роздільного 
	Актуальність проекту
	Актуальність проекту полягає в запровадженні ефект
	Для видобутку вторинної сировини з комунальних від
	 Побутове сміття - це змішані корисні предмети і р
	Необхідно перезавантажувати громадську й експертну
	Сміття – невід’ємна складова життєдіяльності людин
	Однак, замість того, щоб перероблювати відходи і о
	 Законодавство про відходи складається із законів 
	3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз пробле
	3.2.3. Технологія досягнення цілей.
	3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.
	Фінансова: після завершення запровадження системи 

