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Паспорт Програми 
поводження з твердими побутовими відходами на

території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки

1. Ініціатор розроблення
Програми

Миколаївська сільська рада Сумського
району Сумської області

2
Дата,  номер  і  назва
розпорядчого  документа
органу  виконавчої  влади
про розроблення Програми

Розпорядження  голови  Миколаївської
сільської ради «Про розроблення проектів
програм  Миколаївської  ОТГ»  від
01.08.2019 р. № 104-ОД.

3. Розробник Програми Загальний відділ  Миколаївської  сільської
ради

4.
Спів розробники Програми

Відділ ЖКГ, надавачі послуг

5. Відповідальний виконавець
1Ірограми

Миколаївська  сільська  рада  Сумського
району Сумської області

6. Учасники Програми Виконавчий  комітет  сільської  ради,
населення,  установи,  організації,
підприємства, які знаходяться на території
Миколаївської сільської ради

7.
Термін реалізації Програми

2020 2022 роки

8- ІПерелік  бюджетів,  що
беруть  участь  у  виконанні
Програми

Кошти державного, обласного, районного 
та сільського бюджетів Спонсорські 
кошти Кошти не заборонені законом

9. 3агальний  обсяг  фі
нансових  ресурсів,
необхідних  для  реалізації
Про грами, всього:

     2000 тис. гри.



Ф

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки розроблена на виконання
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи».
«Про  охорону  навколишнього  природного  середовища»,  постанова
Кабінету  Міністрів  України  від  04.03.2004  №  265  «Про  затвердження
програми поводження твердими побутовими відходами ».

1. Мета та основні завдання Програми

Мета  Програми  поводження  з  твердими  побутовими  відходами
спрямована  на  підвищення  ресурсозбереження,  зменшення  шкідливого
впливу  відходів  н  навколишнє  середовище  та  здоров'я  людей.  Основні
завдання Програм полягають в тому, щоб:

-забезпечити  повне  збирання,  зберігання  та  перевезення  твердих
побутова відходів лише на санкціоновані сміттєзвалища;

-домогтися  ліквідації  несанкціонованих  сміттєзвалищ  на  території
Миколаївської сільської ради;

-забезпечити впровадження роздільного збирання твердих побудови
відходів;

-зменшити  негативний  вплив  побутових  відходів  на  довкілля  І
здоров’я населення;

- спів  фінансувати  будівництво  сміття-сортувального  комплексу  для
сортування  твердих  побутових відходів  в  смт. Степанівка  Сумського
району Сумської області.

2. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що
не  існує  універсального  методу,  який  би  задовольняв  сучасні  вимоги
екології,  економіки  та  ресурсозбереження.  Цим  вимогам,  тенденціям
розвитку  світові  практики  найбільшою  мірою  відповідає  впровадження
комплексної  систем  збирання  та  утилізації  ТПВ,  яка  забезпечує
використання відходів як джерело вторинної сировини.

Враховуючи  екологічні  та  економічні  фактори,  слід  визнати  за
доцільне впровадити на території Миколаївської сільської ради комплексну
систему збирання та утилізації відходів, організацію роздільного збирання
ТПВ, яка включає такі етапи робіт:
- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення 
стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення твердих побутових 
відходів;
-  закупівля контейнерів для роздільного збирання ТПВ;
- визначення місць для розташування контейнерів для роздільного 



збирання ТПВ та їх облаштування;
- укладення договорів з переробниками вторинної сировини для 
подальшої утилізації;

3.  Основні заходи по реалізації Програми
Вирішення проблеми поводження з ТПВ на території Миколаївської

сільської ради передбачає впровадження наступних заходів:
- ліквідація  несанкціонованих  сміттєзвалищ  на  території
Миколаївської сільської ради;
- розроблення та затвердження схеми санітарної очистки на території
Миколаївської  сільської  ради  з  визначенням:  маршрутів,  графіків  руху
сміттєзбирального автомобіля;
- організація  збирання  та  вивезення  ТПВ  з  приватного  сектору
населених пунктів територіальної громади;
- запровадження  економічно  обґрунтованих  тарифів  на  збирання  та
перевезення ТПВ.

4. Фінансове забезпечення програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:
- коштів державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорон
навколишнього природного середовища;
- коштів обласного, районного та сільського бюджетів; коштів 
підприємств, організацій і установ, благодійних внесків фізичних та 
юридичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5. Механізм і порядок реалізації заходів Програми

Організацію формування та забезпечення виконання заходів Програм
здійснюють  виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради,
комунальним підприємством «Господар», надавач послуг по збиранню та
вивезенню ТПВ

У  процесі  реалізації  заходів  програми  передбачається  щорічне  і
коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт :
очікуваними результатами.

6. Очікуванні результати

Виконання програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природі
середовище та здоров'я людини;
-  забезпечити  очищення  населених  пунктів  від  забруднення  побутовим
відходами;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом запровадження
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їх роздільного збирання, використовування як вторинної сировини.

Строки виконання Програми

Дія Програми поширюється на 2020-2022 роки.

Заходи до Програми поводження з твердими побутовими відходами на
території Миколаївської сільської ради на 2020 – 2022 роки.

Заходи програми Відповідальні 
виконавці

2020 2021 2022 Джерела 
фінансування

1.Перегляд діючих 
схем санітарної 
очистки населених 
пунктів та розробка
заходів санітарної 
очистки з 
урахуванням 
можливостей і 
сучасних 
технологій 
поводження з 
побутовими 
відходами

Виконавчий 
комітет сільської
ради, відділ 
ЖКГ

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

2.Ліквідація 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ та їх 
утілізація

Виконавчий 
комітет, КП 
«Господар», 
населення , 
підприємства, 
установи 
розташовані на 
території 
сільської ради

50 000 50 000 50 000 Сільський 
бюджет

3.Укладання 
договорів 
надавачем послуг 
по вивезенню ТПВ 
з населенням, 
організаціями

Надавач послуг 15 000 15 000 15 000 Сільський 
бюджет

4.Створення 
мережі 
приймальних 
пунктів вторинної 
сировини

Суб’єкти 
підприємницької
діяльності

- 50 000 50 000 Комерційні 
підприємства

5.Розроблення 
переліку заходів 
щодо зменшення 
негативного впливу
ТПВ на довкілля і 
здоров’я населення 
громади

Виконавчий 
комітет сільської
ради

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

6.Проведення через
засоби масової 
інформації, заклади
освіти 
роз’яснювальної, 
навчально-виховної
роботи з 

Виконавчий 
комітет сільської
ради

10 000 10 000 10 000 Сільський 
бюджет



населенням щодо 
поводження з 
твердими 
побутовими 
відходами
7.Впровадження 
новітніх 
технологій, 
сучасних та 
ефективних засобів
механізації 
збирання та 
вивезення ТПВ

Виконавчий 
комітет сільської
ради

770 000 - - Сільський 
бюджет

8.Придбання баків, 
контейнерів для 
роздільного 
збирання ТПВ, 
сміттєвих урн та 
облаштування 
контейнерних 
майданчиків

Виконавчий 
комітет сільської
ради

135 000 135 000 135 000 Сільський 
бюджет

Секретар сільскої ради В.НЕПИЙВОДА


