
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 133

.11.2020     
 
Про виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту на території
Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області на 2019-2020 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 року № 02 «Про
затвердження  Програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на  території
Миколаївської  сільської  ради  на  2019-2020  роки»  (далі  -  Програма)  щодо
створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення
громади  до  активного  відпочинку  та  масового  спорту  як  важливої  складової
покращення якості  та  тривалості  активного життя,  заслухавши звіт  начальника
відділу освіти, молоді та спорту про хід і результати виконання заходів Програми,
виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання заходів Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до 
відома. Стан виконання заходів Програми за 2019-2020 рік вважати задовільним. 

2.Начальнику відділу освіти, молоді та спорту  Макшеєвій Н.С. підготувати на 
розгляд чергового засідання виконавчого комітету у грудні місяці Програму 
розвитку фізичної культури і спорту  Миколаївської сільської ради на 2021-2022 
роки. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 134

.11.2020     

Про стан виконання Програми ремонту, 
реконструкції та утримання доріг і тротуарів
комунальної власності на території Миколаївської
сільської ради Сумського району
Сумської області на 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 23 «Про
затвердження  Програми ремонту,  реконструкції  та  утримання  доріг  і  тротуарів
комунальної  власності  на  території  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022
роки»  (далі  -  Програма),  щодо  створення  належних  умов  руху  транспортних
засобів,  підвищення  безпеки  руху  автотранспорту  та  пішоходів,  зниження
аварійності на дорогах, збереження існуючої мережі доріг та подальшого розвитку
дорожнього  господарства  населених  пунктів  громади,  заслухавши  інформацію
головного спеціаліста відділу житлово комунального господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою  подальшого
забезпечення  належного ремонту,  реконструкції  та  утримання доріг  і  тротуарів
комунальної власності на території громади, виконавчий комітет сільської ради,

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування в
2021 році посилити контроль за виконанням заходів Програми у сфері  ремонту,
реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на території
населених пунктів громади. 
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника
сільського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 135

.11.2020     

Про стан виконання Програми реформування
та розвитку водопровідно – каналізаційного
господарства Миколаївської сільської ради
на 2020-2022 роки  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 22 «Про
затвердження  Програми  реформування  та  розвитку  водопровідно  –
каналізаційного  господарства  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки»
(далі  -  Програма)  зі  змінами  внесеними  рішенням  сесії  сільської  ради  від
23.12.2019 № 05 та рішення сесії сільської ради від 28.05.2020 року № 06 щодо
покращення забезпечення населення громади якісною питною водою, підвищення
ефективності  та  надійності  функціонування  систем  водопостачання  та
водовідведення,  заслухавши інформацію головного спеціаліста  відділу  житлово
комунального  господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,
розвитку інфраструктури та містобудування про хід виконання заходів Програми
за  2020  рік,  з  метою  подальшого  реформування  та  розвитку  водопровідно  –
каналізаційного господарства  населених пунктів громади,  виконавчий комітет
сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування в
2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
реформування  та  розвитку  водопровідно  –  каналізаційного  господарства
населених пунктів громади. 
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника
сільського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 136

.11.2020     

Про стан виконання Програми вуличного
освітлення населених пунктів Миколаївської
сільської на 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 21 «Про
затвердження  Програми  вуличного  освітлення  Миколаївської  сільської  ради  на
2020-2022  роки»  (далі  -  Програма)  щодо  відновлення,  реконструкції  та
будівництво  мереж  зовнішнього  електричного  освітлення,  покращення  стану
благоустрою  населених  пунктів  громади,  заслухавши  інформацію  головного
спеціаліста відділу житлово комунального господарства,  комунальної власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування  про  хід
виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою подальшого  відновлення  та
реконструкції  вуличного  освітлення  населених  пунктів  громади,  виконавчий
комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування в
2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
відновлення,  реконструкції  та  будівництва  мереж  зовнішнього  електричного
освітлення населених пунктів громади. 
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника
сільського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 137

.11.2020     

Про стан виконання Програми поводження
з твердими побутовими відходами  на території
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 10.12.2019 року № 21 «Про
затвердження  Програми  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на
території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки» (далі - Програма) щодо
ліквідації  несанкціонованих  сміттєзвалищ  на  території  населених  пунктів
громади,  впровадження  роздільного  збирання  твердих  побутових  відходів,
заслухавши інформацію начальника  відділу житлово комунального господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою
зменшення шкідливого впливу відходів  на навколишнє середовище та здоров’я
людей, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати незадовільним. 
2. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування в
2021 році посилити контроль за виконанням заходів Програми у сфері поводження
з твердими побутовими відходами. 
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого  заступника
сільського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 138

.11.2020     

Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації на території громади у 2020 році 
Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України 

Відповідно  до  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації від 02.11.2020 року № 548- ОД «Про план заходів щодо реалізації у
Сумській  області  у  2020  році  Концепції  вдосконалення  інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки»,
керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  з  метою
забезпечення  підтримки  громадянами  України  державної  політики  у  сфері
євроатлантичної інтеграції , виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:

1.  Затвердити  план  заходів  щодо  реалізації  на  території  громади
Миколаївської сільської ради вдосконалення інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік згідно додатку.

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
доручити відділу культури та роботи з молоддю сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 11.11.2020 року
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Додаток  1  до  рішення
виконавчого  комітету  №
138 від .11.2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації на території громади Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік

1. Вивчення  та  висвітлення  у  соціальних  мережах,  на  офіційному  сайті
сільської ради актуальних питань співробітництва України з НАТО.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

2. Наповнення  веб-сайту  сільської  ради  інформацією  про  невійськові
ініціативи  НАТО,  зокрема  у  сфері  екології,  енергетики,  ядерної  і   радіаційно,
кібернетичної та інформаційної безпеки.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

3. Наповнення  веб-сайту  сільської  ради  інформацією  з  питань  державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення
з НАТО.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

4.  Прийняття  участі  у  навчанні  з  питань  державної  політики  у  сфері
євроатлантичної інтеграції України. 

Відділ культури та роботи з молоддю
При умові проведення навчання

5. Забезпечення розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних видань із
питань євроатлантичної інтеграції (брошури, плакати, листівки, календарі тощо).

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

6.  Організація  для  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  виховних
годин,  бесід,  конкурсів  творчих  робіт  з  питань   євроатлантичної  інтеграції
України.

Відділ освіти, молоді та спорту
Упродовж року в режимі онлайн

7. Проведення  у  бібліотечних  закладах,  об’єктах  дозвіллєвої  роботи
громади  книжкових  виставок,  переглядів  літератури  про  євроатлантичну
інтеграцію України.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року (у режимі онлайн)

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 139

.11.2020     

Про відмову у взятті на квартирний облік

Керуючись пп.2 п «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Постановою  Ради  Міністрів  Української  РСР  і  української  республі-
канської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, статтею 34 Житлового
кодексу Української РСР, п. 13 Правил обліку громадян та надання їм житлових
приміщень,  розглянувши  заяву  --------.  від  ----------  року  про  постановку  її  на
квартирний облік за місцем реєстрації як особу, яка потребує поліпшення житло-
вих умов, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Відмовити ------------------------------, -------------------------------- року народження,
жительці  села  -------------------------------------,  у  взятті  на  квартирний  облік  при
виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради  у  зв’язку  з  відсутністю
підстави для визначення громадянки потребуючою поліпшення житлових умов. 

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 140

.11.2020     

Про уточнення адреси
житлового будинку та місце розташування
земельної ділянки належних 
гр. ----------------

Відповідно до  підпункту 10 пункту «б» статті  30  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Положення про порядок присвоєння та зміни
поштових  адрес  (виділення  в  окремий  поштовий  номер)  об’єктам  нерухомого
майна  в  населених  пунктах  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області», затвердженого рішенням № 03 тринадцятої сесії Миколаївської
сільської  ради  сьомого  скликання  від  21.09.2017  року,  розглянувши  заяву  гр.
-----------------------------., жительки села Кровне щодо уточнення поштової адреси
належних їй на праві приватної власності житлового будинку з господарськими
будівлями,  який відповідно  до  правовстановлюючих документів  знаходиться  за
адресою: село -------------------, вулиця ------------------------- та земельною ділянкою
з цільовим призначенням для індивідуального житлового будівництва та ведення
особистого селянського господарства, яка відповідно до державного акту на право
власності на землю розташована селі ---------------------,  вул. -----------------------,  з
метою  уточнення  місця  розташування  земельної  ділянки  на  якій  побудований
об’єкт нерухомості, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Уточнити  адресу  об’єктам  житлової  нерухомості  з  господарськими
будівлями та спорудами та місце розташування земельної ділянки, що належать на
праві  приватної  власності  гр.  ----------------------------------,  наступну  адресу:
Сумська область, Сумський район, село -----------------, вулиця -------------------

2.  Рекомендувати  гр.  --------------------------  звернутися  до  Державного
реєстратора, з метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, пов’язаних з уточненням місця розташування належної
їй земельної ділянки.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 141

.11.2020     

Про обмеження перебування дітей у закладах
дозвілля, громадського харчування, на вулицях
та інших громадських місцях у вечірній та нічний
час на території Миколаївської сільської ради

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.  5,  20-1  Закону  України  «Про  охорону  дитинства»,  ст.180-1,  184  Кодексу
України про адміністративні правопорушення, Закон України від 16.05.2013 року
№  243-VII «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо
порядку перебування у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або
закладах громадського харчування у нічний час», враховуючи рішення протоколу
позачергового  засідання  місцевої  комісії  з  питань  ТЕБ  та  НС  Миколаївської
сільської ради від 09.11.2020 № 35, з метою попередження злочинності як з боку
дітей,  так і  проти них, стимулювання відповідальності  батьків за  виховання та
розвиток дітей , виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1.  Обмежити  перебування  у  закладах  дозвілля,  громадського  харчування,  на
вулицях  та  інших громадських  місцях  у  вечірній  та  нічний час  без  супроводу
батьків або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 16 років з 22.00 до 06.00 години
на території Миколаївської сільської ради Сумського району.
2.  Зобов’язати  керівників,  власників,  орендарів  об’єктів  торгівлі  (кафе,  барів,
літніх майданчиків) та інших закладів громадського харчування:
2.1. не допускати дітей віком до 16 років у заклади громадського харчування на
території сільської ради з 22.00 до 06.00 без супроводу принаймні одного з батьків
чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за
неї персональну відповідальність, 
2.2.  у  період  з  22.00  до  06.00  години  вимагати  у  відвідувачів  таких  закладів
документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
3. Зобов’язати керівників, власників, орендарів об’єктів торгівлі (магазинів, кафе,
барів,  літніх  майданчиків)  забезпечити  наявність  інформаційних  табличок  про
заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та
тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти років.
4. Рекомендувати працівникам органів Національної поліції України в Сумській
області:
4.1. під час несення служби приділяти особливу увагу місцям скупчення молоді у
вечірній час;
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4.2.  при  виявленні  дітей  без  супроводу  дорослих  у  вечірній  та  нічний  час
проводити стосовно них дії, які передбачені чинним законодавством;
4.3.  посилити  контроль  за  недопущенням  продажу  алкогольних  та  тютюнових
виробів неповнолітнім.
5. Секретарю виконавчого комітету (Бідненко С.М.) оприлюднити дане рішення на
офіційному сайті Миколаївської сільської ради Сумського району.
  

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ
 

Оприлюднено 11.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 142

.11.2020     

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що
підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про
затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської
сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від
27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев,  кущів,
газонів і  квітників у населених пунктах»,  виконавчий комітет сільської ради
вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Романченку  Олександру  Володимировичу  на  видалення  6  (шести)

дерев за адресою: с. Кровне, вул. Центральна, 70 (згідно акту № 11 від 09
листопада 2020 року).

2.  Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської
ради Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених
насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  В.Северин. 

Сільський голова                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 143

.11.2020     

Про надання дозволу на реєстрацію
місця проживання
 

Керуючись частиною  1, підпункту  1 пункту „б” ст. 37¹,  підпунктом 1
пункту «а» статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
підпунктом 4 пункту 18 Правил реєстрації місця проживання та Порядку пере-
дачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№ 207,  розглянувши заяву ----------------------------  про надання їй дозволу на
реєстрацію  місця  проживання  у  будинку  за  адресою:
------------------------------------------Сумського  району  Сумської  області  який
належить до комунальної власності територіальної громади Миколаївської сі-
льської  ради,  враховуючи  протокол  засідання  опікунської  комісії  при  ви-
конавчому комітеті сільської ради від  року, з метою забезпечення здійснення
передбачених законодавством заходів  щодо захисту інтересів  одиноких осіб
похилого віку,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати гр. ------------------------ дозвіл на реєстрацію місця проживан-

ня  в  житловому  будинку  комунальної  власності  за  адресою:
----------------------------Сумського району Сумської області.

2. Надати дозвіл відділу соціального захисту населення та надання му-
ніципальних послуг /Глиненко Л.М./ на проведення реєстрації місця
проживання  гр.  --------------------------------  в  житловому  будинку
комунальної  власності  громади  Миколаївської  сільської  ради  за
адресою:  --------------------------------  Сумського  району  Сумської
області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника сі-
льського  голови з питань діяльності виконавчих органів 
/Северин В.М./ 

        

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 11.11.2020



   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 144

.11.2020     
Про виконання припису Сумського
 районного сектору Управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській
області у сфері техногенної 
та пожежної безпеки

                   Керуючись підпунктом 9 пункту «б» статті 38, частиною першою
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши
припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки (далі – Припис) № 85 від 09 жовтня 2020 року Сумського ра-
йонного сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій у Сумській області, з  метою виконання вимог чинного законодавства в ча-
стині реалізації заходів спрямованих на поліпшення пожежної та техногенної
безпеки в закладах комунальної власності сільської ради та забезпечення ви-
конання  порушень,  виявлених  під  час  перевірки,  виконавчий  комітет  сі-
льської ради

вирішив:
1. Затвердити План усунення недоліків відповідно до припису про усунення
порушень вимог законодавства у сфері  техногенної  та пожежної безпеки
№85  від  09.10.2020  року Сумського  районного  сектору Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
/далі – План заходів/ /додаток 1/.  
2.  Відповідальним особам забезпечити виконання Плану заходів у визначені
терміни.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільсько-
го голови Рябуху В.С. 

 Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 11.11.2020



   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 145

.11.2020     

Про схвалення   Програми встановле-
ння сміттєвих баків 
на території Миколаївської 
сільської ради на 2021-2024 
роки

Керуючись  підпунктом  1  пункту  «а»  статті  27  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення стану благоустрою
населених пунктів громади, охорони навколишнього природного середовища,
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, зменшення шкідли-
вого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей,
виконання правил благоустрою території населених пунктів сільської ради, 
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Схвалити Програму встановлення сміттєвих баків на території Мико-
лаївської сільської ради на 2021-2024 роки. 

2.  Відділу житлово комунального господарства, комунальної власності,
благоустрою, транспорту,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
/Ольшанська А.В./ подати Програму встановлення сміттєвих баків на території
Миколаївської  сільської  ради  на  2021-2024 роки чергове  засіданні  сільської
ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступ-
ника сільського голови Рябуху В.С.             

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 11.11.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО



   
 від  № 

ПРОГРАМА
встановлення сміттєвих баків на території Миколаївської сільської ради

на 2021 – 2024 роки

І. ПАСПОРТ

1. Ініціатори розроблення програми Виконавчий  комітет  Миколаївської  сі-
льської ради 

2. Законодавство,  дата,  номер  і  назва
розпорядчого  документа  органу  ви-
конавчої влади про розроблення Про-
грами

Постанова Кабінету Міністрів України від 4
березня 2004 року № 265 “Про затверджен-
ня  Програми  поводження  з  твердими
побутовими  відходами”,  Закон  України
«Про  відходи»,  Закон  України  «Про
благоустрій  населених  пунктів»,  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні».

3. Розробники програми Відділ  ЖКГ,  комунальної  власності,
благоустрою,  транспорту,  розвитку
інфраструктури та містобудування

4. Учасники програми  Виконавчий  комітет  Миколаївської  сі-
льської  ради;  відділ  ЖКГ,  комунальної
власності, благоустрою, транспорту, роз-
витку  інфраструктури  та  містобудуван-
ня; відділ земельних відносин, охорони
навколишнього середовища, агропроми-
слового розвитку та розвитку сільських
територій, КП «Господар»МСР

Строк виконання 2021-2024 роки 
6.  Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для  реалізації
програми, усього:

 3 997 173,3 тис.грн

7. Основні джерела фінансування Сільський  бюджет та інші надходження

ІІ. Вступ
Програма встановлення сміттєвих баків – це комплекс взаємопов’язаних

та  узгоджених  в  часі  заходів:  організаційних,  технологічних,  технічних,
ресурсозберігаючих,  екологічних,  санітарно-гігієнічних,  фінансово-економі-
чних,  соціальних,  інформаційних,  освітньо-виховних,  тощо,  спрямованих на
розв’язання проблем сфери поводження з ТПВ на території Миколаївської сі-
льської ради.

Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населеного
пункту,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  санітарного  та
епідеміологічного благополуччя населення.



   
Основною  метою  програми  є  координація  дій  органів  місцевої  влади,

суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації
загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та
державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбере-
ження,  зменшення  шкідливого  впливу  відходів  на  навколишнє  природне
середовище і здоров’я людей. Програма встановлення сміттєвих баків забезпе-
чить вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в
межах Миколаївської сільської ради.

ІІІ . Загальна характеристика території для встановлення сміттєвих
баків.

КЕКИНЕ
Площа населеного пункту, га 153,3
 Протяжність вулиць, км 4,645

КАПІТАНІВКА
Площа населеного пункту, га 131,4
 Протяжність вулиць, км 4,497

МИКОЛАЇВКА
Площа населеного пункту, га 254,4
 Протяжність вулиць, км 7,710

СПАСЬКЕ
Площа населеного пункту, га 110,1
 Протяжність вулиць, км 3,490

ПОСТОЛЬНЕ
Площа населеного пункту, га 85,92
 Протяжність вулиць, км 3,0

ЛІКАРСЬКЕ
Площа населеного пункту, га 115,1
 Протяжність вулиць, км 5,035

БУРЧАК
Площа населеного пункту, га 32,3
 Протяжність вулиць, км 1,88

СТЕПАНЕНКОВЕ
Площа населеного пункту, га 30,34
 Протяжність вулиць, км 2,94

СЕВЕРИНІВКА
Площа населеного пункту, га 131,0
 Протяжність вулиць, км 3,510

ГРИЦЕНКОВЕ
Площа населеного пункту, га 27,7
 Протяжність вулиць, км 2,82

ВАСЮКІВЩИНА
Площа населеного пункту, га 13,3
 Протяжність вулиць, км 0,6

РОГІЗНЕ
Площа населеного пункту, га 33,9
 Протяжність вулиць, км 1,0

ЛИНТВАРІВКА
Площа населеного пункту, га 16,1
 Протяжність вулиць, км 1,8

МАР’ЇВКА
Площа населеного пункту, га 79,0
 Протяжність вулиць, км 4,7

СОКОЛИНЕ
Площа населеного пункту, га 11,7
 Протяжність вулиць, км 0,6

СКЛЯРІВКА
Площа населеного пункту, га 101,9



   
 Протяжність вулиць, км 5,4

СОФІЇВКА
Площа населеного пункту, га 47,2
 Протяжність вулиць, км 1,5

НАД’ЯРНЕ
Площа населеного пункту, га 21,8
 Протяжність вулиць, км 1,0

ВЕРБОВЕ
Площа населеного пункту, га 25,4
 Протяжність вулиць, км 2,095

КРОВНЕ
Площа населеного пункту, га 322,5
 Протяжність вулиць, км 10,373

РУДНІВКА
Площа населеного пункту, га 143,8

 Протяжність вулиць, км 3,547

Установи та організації соціальної сфери Миколаївської сільської ради.
Село Миколаївка:
Миколаївська сільська рада, Миколаївський СБК, Миколаївський НВК, КНП
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці», відділення поштового зв'язку.
Село Спаське: 
Спаський ОДР.
Село Постольне: 
КНП «АЗПСМ с.Постольне», Постольненський СК.
 Село Лікарське: 
Лікарський НВК, Лікарський СК.
Село  Кекине. 
Адмінбудівля сільської ради, Кекинський СК. 
Село Северинівка:
Северинівська ЗОШ -, Северинівський ДНЗ «Веселка», Северинівський пункт
здоров'я, Северинівський СБК, Северинівське відділення поштового звя'зку    
Село Склярівка:
Склярівський СК.
Село Кровне:
 Кровненський ЗЗСО I-III ступенів Миколаївської сільської ради, 
ДНЗ ясла-садок «Пролісок», Адмінбудівля  сільської ради, Кровненський СБК,
Кровненський пункт здоров’я.
Село Руднівка:
Руднівський сільський клуб,  Руднівський ФАП.

IV. Основні завдання Програми
Основним завданням даної Програми є покращення екологічного стану тери-
торії  населених пунктів,  зменшення обсягів утворення відходів,  та безпечне
для довкілля поводження з ними, покращення обліку у сфері поводження з від-
ходами, зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на довкіл-
ля і здоров’я населення.
Для досягнення мети програми передбачається реформування системи саніта-
рного очищення, посилення контролю за поводженням з відходами на тери-



   
торії  Миколаївської  сільської  ради,  зменшення  обсягів  їх  утворення  та
впровадження нових сучасних високоефективних методів збирання, сортуван-
ня та перевезення твердих побутових відходів.

V. Основні напрямки розв’язання завдань Програми
Розв’язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення сти-

хійних  сміттєзвалищ  та  самовільного  вивезення,  спалювання  та  утилізації
твердих побутових відходів;

- ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ;
- облаштування контейнерних майданчиків з твердим покриттям;
- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ;
- впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання  ТПВ.

VІ. Механізм забезпечення Програми
Контроль за ходом реалізації програми здійснюють:
- виконавчий комітет Миколаївської сільської ради; 
- відділ ЖКГ, комунальної власності, благоустрою, транспорту, розвитку

інфраструктури та містобудування;
- відділ земельних відносин, охорони навколишнього середовища, агро-

промислового розвитку та розвитку сільських територій.
Виконання Програми забезпечує  Миколаївська  сільська   рада,  суб’єкти

господарювання, мешканці населених пунктів.
Контроль за ходом реалізації Програми здійснює виконавчий комітет та

депутатські комісії сільської ради.
Фінансове  забезпечення  реалізації  заходів,  передбачених  Програмою,

базується на основі чинного законодавства із залученням коштів:
-  бюджету сільської ради;
- інші джерела.

VІІ. Очікувані результати впровадження Програми
 Виконання Програми дасть змогу:
-  зменшити  шкідливий  вплив  побутових  відходів  на  навколишнє

середовище та здоров’я людини;
-   створити умови для очищення населеного пункту від побутових від-

ходів;
- зменшити обсяги утворення та видалення побутових відходів, роздільне

збирання  дозволить  вилучати  корисні  компоненти  відходів,  що  мають
ресурсну цінність;

- поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження
з побутовими відходами.

Найбільші зрушення у сфері поводження з відходами будуть спостерігати-
ся  при  застосуванні  роздільного  збирання  побутових  відходів  та  вилученні
корисних компонентів із складу побутових відходів, що мають ресурсну цін-
ність та встановленні спеціальних контейнерів для скла, паперу, пластикових
пляшок і змішаних відходів. 



   
Контейнери  передбачається  встановити  в  населених  пунктах  Миколаї-

вської сільської ради  на спеціально облаштованих майданчиках , а також на
територіях прилеглих до організацій, установ, підприємств, що діють на тери-
торії  Миколаївської  сільської  ради.  Крім  того,  сільською радою планується
облаштування  контейнерних  майданчиків  та  встановлення  сміттєвих  баків,
контейнерів, урн на територіях дошкільних навчальних закладів.

Організація  робіт щодо залучення мешканців приватних домоволодінь до
роздільного збору твердих побутових відходів та  облаштування у приватному
секторі майданчиків під контейнери  призведе до зменшення кількості несанк-
ціонованих сміттєзвалищ  на берегах водойм, у зелених зонах, парках, узбіч-
чях  доріг,  кладовищах  та  позитивно  позначиться  на  екологічній  ситуації
населеного пункту.

Крім того, залучення підприємств, установ, організацій до процедури роз-
дільного збирання твердих побутових відходів дозволить вилучити з відходів
цінну вторинну сировину (папір, скло, пластик).

Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з жителями Миколаї-
вської сільської ради , проведення виховних годин в дошкільних навчальних
закладах, уроків в загальноосвітніх навчальних закладах на тему цивілізовано-
го поводження з відходами забезпечить громадянську обізнаність, призведе до
зміни розуміння та поведінки людей, що зменшить кількість створюваних від-
ходів та сприятиме покращенню процедури поводження з твердими побутови-
ми відходами.

                                                               ЗАХОДИ
Програми встановлення сміттєвих баків на території Миколаївської сі-

льської ради
на 2021 – 2024 роки

Заходи Програми Виконавці Термін
ви-

конан-
ня

(рік)

Обсяг
фінансува

ння

Дже-
рела

фінансу
вання

1.Проведення інформа-
ційно- роз’яснювальної 
роботи з населенням щодо 
необхідності розподільного 
збирання ТПВ, впроваджен-
ня ефективних методів 
поводження з відходами

Інспектор з питань благоустрою по-
стійно

Не потре-
бує

фінансува
ння

2.Виготовлення інформа-
ційного буклету 

Виконавчий комітет Миколаївської сі-
льської ради 

2020 
рік

2 000 Сі-
льській
бюджет

3. Розрахунок кількості 
сміттєвих баків
(додаток 1)

Відділ ЖКГ, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування

2020
рік

Не потре-
бує

фінансува
ння

4.Розрахунок кількості 
місць   території Миколаї-
вської сільської ради  для 
встановлення сміттєвих 
баків 
(додаток 1)

Відділ ЖКГ, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку

інфраструктури та містобудування; Від-
діл земельних відносин, охорони навко-
лишнього середовища, агропромислово-

го розвитку та сільських територій 

2020
рік

Не потре-
бує

фінансува
ння



   
5.Облаштування  сміттєвих 
майданчиків з урахуванням 
встановлення сміттєвих 
баків на території Миколаї-
вської сільської ради 
(додаток 2)

Виконавчий комітет Миколаївської сі-
льської ради 2021-

2024
роки

3 997
173,3  

Сі-
льській
бюджет
та інші

над-
ходжен-

ня 
6.Графік встановлення сміт-
тєвих баків на території 
Миколаївської сільської 
ради
(додаток 3)

Відділ ЖКГ, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування

Не потре-
бує

фінансува
ння

ВСЬОГО: 3 999 173,
3 тис.грн

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Додаток 1  до Програми
встановлення сміттєвих

                                                                                                                       баків на території
Миколаївської сільської

                                                                                                            ради на 2021-2024

Розрахунок кількості сміттєвих баків на території Миколаївської сі-
льської ради 



   
         Рішенням від 16.04.20219 р.№ 39 виконавчого комітету Миколаївської сі-
льської ради були затверджені норми надання послуг для вивезення твердих
побутових відходів, а саме:
1.1.упорядковані житлові будинки-1,0 м³/ рік на одну особу;
1.2.будинки приватного сектору з присадибною ділянкою-1,0 м³/ рік на одну
особу;
1.3 лікарська амбулаторія, фельдшерський пункт-0,020 м³ з розрахунку на оди-
ницю відвідування;
1.4.дитячий навчальний заклад-0,35 м³ з розрахунку на 1 місце;
1.5 загальноосвітні навчальні заклади – 0,10 м³ з розрахунку на 1 учня;
1.6.підприємства громадського харчування 
- кафе, їдальня з відбором харчових відходів -0,80 м³з розрахунку на 1 місце
відвідування;
- без відбору харчових відходів -0,95 м³ з розрахунку на 1 місце відвідування;
1.7. підприємства торгівлі:
- продовольчий магазин – 0,47 м³ з розрахунку на 1 м² торгівельної площі;
- промисловий магазин – 0,250 м³ з розрахунку на 1 м² торгівельної площі;
- ринок – 0,40 м³ з розрахунку на 1 м² торгівельної площі;
1.8.склад -0,055 м³ з розрахунку на 1 м² площі;
1.9. адміністративні та громадські установи – 0,32 м³ з розрахунку на 1 робоче
місце;
1.10.підприємства  побутового  обслуговування  –  1,04  м³  з  розрахунку  на  1
робоче місце;
1.11.кемпінг, автостоянка – 0,04 м³ з розрахунку на 1 м²  площі.
 
Рекомендований бак 0,4 м³- це бак до 100 кг або 400 літрів.
На  території  Миколаївської  сільської  ради  сміття  вивозиться  три  рази  на
місяць.

с. Миколаївка
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 815

фактично проживає 625

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

78

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Пролетарська 1)84х0,08 м³(в місяць на людину)=6,72м³(сміття в рік)
2)6,72:0,4 м³(об'єм баку)=16,8 баків
3)16,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=8,4шт 
прибл.=9,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

84 чол-9 конт

вул. Незалежна 1)22х 0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2) 1,76:0,4 м³(об'єм баку)=4,4баків
3)4,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

22 чол-3 конт

вул. Садова 1)52х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2)4,16: 0,4 м³(об'єм баку)=10,4баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2шт прибл.3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

52чол-6 конт



   
вул .Шевченка 1)92х0,08 м³(в місяць на людину)=7,36 м³(сміття в рік)

2)7,36: 0,4 м³(об'єм баку)=18,4баків
3)18,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=9,2 шт прибл.9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання

92 чол-9 конт

вул .Миру 1)35х0,08 м³(в місяць на людину)=2,8 м³(сміття в рік)
2)2,8: 0,4 м³(об'єм баку)=7баків
3)7:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,5 шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання

35 чол-3 конт

вул. Молодіжна 1)43х0,08 м³(в місяць на людину)=3,43м³(сміття в рік)
2)3,43: 0,4 м³(об'єм баку)=8,6баків
3)8,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=4,3 шт прибл.6 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

43 чол -6  конт

вул .Набережна 1)22х0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2)1,76: 0,4 м³(об'єм баку)=4,4 баків
3)4,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

22 чол-3 конт

вул. Перемоги 1)60х0,08 м³(в місяць на людину)=4,8 м³(сміття в рік)
2)4,8: 0,4 м³(об'єм баку)=12баків
3)12:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6 шт сміттєвих 
баків (для розподільного збирання

60чол -6 конт

вул .Першотравнева 1)177х0,08 м³(в місяць на людину)=14,16 м³(сміття в рік)
2)14,16: 0,4 м³(об'єм баку)=35,4баків
3)35,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=17,7 шт прибл.18
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання

177 чол -18 конт

вул. Урожайна 1)38х0,08 м³(в місяць на людину)=3,04 м³(сміття в рік)
2)3,04: 0,4 м³(об'єм баку)=7,6 баків
3)7,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,8 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

38 чол-3 конт

Територія 
Миколаївського 
НВК

3 конт

Територія АЗПСМ 
«Різдва Пресвятої 
Богородиці»

3 конт

Територія будинку 
культури 

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Мико-
лаївка    – 26 шт

с. Кекине

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 210

фактично проживає 168



   
Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

24

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Центральна 1)55х0,08 м³(в місяць на людину)=4,4 м³(сміття в рік)
2)4,4:0,4 м³(об'єм баку)=11 баків
3)11:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,5шт 
прибл.=6,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

55 чол- 6конт

вул. Садова 1)44х 0,08 м³(в місяць на людину)=3,52 м³(сміття в рік)
2) 3,52:0,4 м³(об'єм баку)=8,8 баків
3)8,8: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=4,4шт прибл.=6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

44чол -6конт

вул. 
Т.Шевченка/вул.Над
'ярна/вул.Коробчанс
ького/вул.Тиха/вул.
Зарічна 

1)69х0,08 м³(в місяць на людину)=5,52 м³(сміття в рік)
2)5,52: 0,4 м³(об'єм баку)=13,8 баків
3)13,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,9шт прибл.6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

22/11/12/19/5=69ч
ол-6 конт

територія 
Кекенського  ОДР

0.32:12місяців=0,026 м³(в місяць на людину) 3 конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Кекине
– 8 шт

с. Капітанівка
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 183

фактично проживає 137

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

18

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Миру 1)52х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2)4,4:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2шт 
прибл.=6,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52чол-6конт

вул. Молодіжна 1)26х 0,08 м³(в місяць на людину)=2,08 м³(сміття в рік)
2) 2,08:0,4 м³(об'єм баку)=5,2 баків
3)5,2: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,6шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

26чол-3конт

вул. Першотравнева 1)27х0,08 м³(в місяць на людину)=2,16 м³(сміття в рік)
2)2,56: 0,4 м³(об'єм баку)=6,4баків
3)6,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,2шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

27 чол-3конт

вул. Шкільна/вул. 
Зарічна/вул.Польов
а/вул.Зелений лу-
жок

1)32х0,08 м³(в місяць на людину)=2,56 м³(сміття в рік)
2)2,16: 0,4 м³(об'єм баку)=5,4баків
3)5,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,7шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання

15/17/0/0=32 чол-
3конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Кекине
– 6 шт



   

с. Спаське

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 192

фактично проживає 138

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

24

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Набережна 1)15х0,08 м³(в місяць на людину)=1,2 м³(сміття в рік)
2)1,2:0,4 м³(об'єм баку)=3 баків
3)3:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,5шт прибл.=3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

15чол -3конт

вул. Низова 1)52х 0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2) 4,16:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2 шт прибл.=6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52 чол-6 конт

вул. Центральна 1)71х0,08 м³(в місяць на людину)=5,68 м³(сміття в рік)
2)5,68: 0,4 м³(об'єм баку)=14,2баків
3)14,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,1шт прибл.9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

71чол-9 конт

Територія будинку 
культури 

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Кекине
– 8 шт

с. Постольне

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 398

фактично проживає 306

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

39

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Центральна 1)283х0,08 м³(в місяць на людину)=22,64 м³(сміття в рік)
2)22.64:0,4 м³(об'єм баку)=56.6 баків
3)56,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=28,3 шт 
прибл.=27  сміттєвих баків (для розподільного збирання)

283 чол-27 шт

Пров.Миру 1)23х 0,08 м³(в місяць на людину)=1,84 м³(сміття в рік)
2) 1,84:0,4 м³(об'єм баку)=4,6 баків
3)4,6: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,3шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

23 чол-3 шт

Територія будинку 
культури 

3 конт

територія фельдше-
рсько-акушерського

3 конт



   
пункту

Територія 
кладовища 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Посто-
льне   – 13 шт

с.Лікарське 
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 254

фактично проживає 170

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

24

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Труда 1)24х0,08 м³(в місяць на людину)=1,91 м³(сміття в рік)
2)1,91:0,4 м³(об'єм баку)=4,8 баків
3)4,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,4шт прибл.=3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

24 чол-3 конт

вул. Болгарська 1)92х 0,08 м³(в місяць на людину)=7,36 м³(сміття в рік)
2) 7,36:0,4 м³(об'єм баку)=18,4 баків
3)18,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=9,2 шт прибл.=9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

92 чол-9 конт

вул. Садова 1)21х0,08 м³(в місяць на людину)=1,61 м³(сміття в рік)
2)1,61: 0,4 м³(об'єм баку)=4,2баків
3)4,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,1шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

21 чол -3 конт

вул.Шкільна 1)33х0,08 м³(в місяць на людину)=2,64 м³(сміття в рік)
2)2,64: 0,4 м³(об'єм баку)=6,6баків
3)6,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,3 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

33 чол -3 конт

територія Лі-
карського НВК

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків  в  с.  Лі-
карське  – 8 шт

с. Бурчак

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 28

фактично проживає 26

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Переяслова 1)26х0,08 м³(в місяць на людину)=2,08 м³(сміття в рік) 26 чол- 3конт



   
2)2,08:0,4 м³(об'єм баку)=5,2 баків
3)5,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,6шт 
прибл.=3,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Бурчак
– 1 шт
с. Степаненкове

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 190

фактично проживає 62

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

9

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Головашівська 1)62х0,08 м³(в місяць на людину)=4,96 м³(сміття в рік)
2)4,96:0,4 м³(об'єм баку)=12,4 баків
3)12,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,2шт 
прибл.=6сміттєвих баків (для розподільного збирання)

62 чол- 6конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Необхідна  кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  в  с.
Степаненкове  – 3 шт

с. Северинівка
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 395

фактично проживає 380

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

54

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул.Гагаріна 1)129х0,08 м³(в місяць на людину)=10,32 м³(сміття в рік)
2)10,32:0,4 м³(об'єм баку)=25,8 баків
3)25,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=12,9 шт прибл.= 
12 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

129 чол -12 конт.

вул.Калинова 1)75х0,08 м³(в місяць на людину)=6 м³(сміття в рік)
2)6:0,4 м³(об'єм баку)=15 баків
3)15:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,5 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

75 чол -9 конт

вул.Шевченка 
1)123х0,08 м³(в місяць на людину)=9,84 м³(сміття в рік)
2)9,84:0,4 м³(об'єм баку)=24,6 баків
3)24,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=12,3 шт прибл.= 
12 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

123 чол-12 конт

вул.Молодіжна 1)17х0,08 м³(в місяць на людину)=1,36 м³(сміття в рік)
2)1,36:0,4 м³(об'єм баку)=3,4 баків
3)3,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,7 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

17 чол-3 конт

вул.Шкільна 1)36х0,08 м³(в місяць на людину)=2,88 м³(сміття в рік)
2)2,88:0,4 м³(об'єм баку)=7,2 баків

36 чол-3 шт



   
3)7,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,6 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

Северинівська 
ЗОШ 

3конт 

Северинівський 
ДНЗ «Веселка»,

3 конт

Северинівський 
пункт здоров'я,

3 конт

Северинівський 
СБК

3 конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Необхідна  кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  в  с.
Северинівка  – 18 шт
с. Гриценкове 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 66

фактично проживає 64

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

9

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Миру 1)64 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,12 м³(сміття в рік)
2)5.12:0,4 м³(об'єм баку)=12,8 баків
3)12,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,4 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

64 чол -6 конт.

територія кладови-
ща 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Гри-
ценкове  – 3 шт

с. Васюківщина
 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 30

фактично проживає 27

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Героїчна 1)27 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,16 м³(сміття в рік)
2)2.16:0,4 м³(об'єм баку)=5,4 баків
3)5,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,7 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

27 чол -3 конт.



   
Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Васю-
ківщина   – 1 шт

с. Рогізне
Розрахунок 

Населення: 160

зареєстровано 128

фактично проживає 15

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків
Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Цегельний 
завод

1)22 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2)1,76:0,4 м³(об'єм баку)=4,4 баків
3)4,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

22 чол-3конт 

вул. Козацька 1)36 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,88 м³(сміття в рік)
2)2,88:0,4 м³(об'єм баку)=7,2 баків
3)7.2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3.6  шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

36 чол- 3 конт

вул .Прянішнікова 1)70 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,6 м³(сміття в рік)
2)5.6:0,4 м³(об'єм баку)=14 баків
3)14:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

70 чол-6 конт 

територія кладови-
ща 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Рогізне
– 5 шт
 

с. Линтварівка 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 7

фактично проживає 6

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул.Садова 1)6 х0,08 м³(в місяць на людину)=0,48 м³(сміття в рік)
2)0,48:0,4 м³(об'єм баку)=1,2 баків
3)1,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=0,6 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

6 чол-3конт 

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.  Ли-
нтварівка   – 1 шт



   
с. Мар'ївка 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 212

фактично проживає 183

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

21

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Першотравнева 1)109 х0,08 м³(в місяць на людину)=8,72 м³(сміття в рік)
2)8,72:0,4 м³(об'єм баку)=21,8 баків
3)21,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=10,9 шт прибл.= 
123 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

106 чол -12 конт

вул. Іванова 1)72 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,76 м³(сміття в рік)
2)5,76:0,4 м³(об'єм баку)=14,4 баків
3)14,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,2 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

72 чол-6 конт

територія кладови-
ща

3 конт

Необхідна  кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  в
с.Мар'ївка    – 7 шт

с. Соколине 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 17

фактично проживає 13

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Пушкіна 1)13 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,04 м³(сміття в рік)
2)1,04:0,4 м³(об'єм баку)=2,6 баків
3)2,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

13 чол -3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Соко-
лине    – 1 шт

с. Склярівка 
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 199

фактично проживає 172

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

24

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

Вул. Першо- 1)23 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,84 м³(сміття в рік) 23 чол.-3 конт



   
травнева 2)1,84:0,4 м³(об'єм баку)=4,6 баків

3)4,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

вул. Полякова 1)59 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,72 м³(сміття в рік)
2)4,72:0,4 м³(об'єм баку)=11,8 баків
3)11,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,9 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

59 чол-6 конт

вул. Соборна 1)34 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,72 м³(сміття в рік)
2)2,72:0,4 м³(об'єм баку)=6,8 баків
3)6,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,4 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

34 чол-3 конт

вул. Шевченка 1)56 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,48 м³(сміття в рік)
2)4,48:0,4 м³(об'єм баку)=11,2 баків
3)11,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5.6 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

56 чол-6 конт

територія сільсько-
го клубу

3конт

територія кладови-
ща

3конт 

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Склярі-
вка     – 8 шт

с. Софіївка
Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 79

фактично проживає 78

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

12

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

Вул. Центральа 1)78 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,24 м³(сміття в рік)
2)6,24:0,4 м³(об'єм баку)=15,6 баків
3)15,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,8 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

78 чол.-9 конт

територія біля кла-
довища 

3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с.Софії-
вка     – 4 шт

с. Над'ярне 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 14

фактично проживає 13

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт



   
Вул. Тургенева 1)13 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,04м³(сміття в рік)

2)1,04:0,4 м³(об'єм баку)=2,6 баків
3)2,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

13 чол.-3 конт

Необхідна  кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  в  с.
Над'ярне     – 1 шт

с. Вербове

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 64

фактично проживає 53

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

6

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

Вул. Вербна 1)53 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,24м³(сміття в рік)
2)4,24:0,4 м³(об'єм баку)=10,6 баків
3)10,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

53 чол.-6 конт

Необхідна  кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  в  с.
Вербове    – 2 шт

с. Перехрестівка 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 32

фактично проживає 21

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

3

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

Вул. Гагаріна 1)21 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,68м³(сміття в рік)
2)1,68:0,4 м³(об'єм баку)=4,2 баків
3)4,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,1 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

21 чол.-3 конт

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Пере-
хрестівка    – 1 шт

с. Кровне

Розрахунок 



   
Населення:

зареєстровано 863

фактично проживає 716

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

96 

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Гірська 1)76 х0,08 м³(в місяць на людину)=6.08м³(сміття в рік)
2)6.08:0,4 м³(об'єм баку)=15,2 баків
3)15,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,6 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

76 чол -9 конт

вул. Зарічна 1)52 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16м³(сміття в рік)
2)4,16:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52 чол -6 конт

вул. Молодіжна 1)112 х0,08 м³(в місяць на людину)=8,96м³(сміття в рік)
2)8,96:0,4 м³(об'єм баку)=22,4 баків
3)22,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=11,2 шт прибл.= 
12сміттєвих баків (для розподільного збирання)

112 чол -12 конт

вул. Першотравнева 1)83 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,64м³(сміття в рік)
2)6,64:0,4 м³(об'єм баку)=16,6 баків
3)16,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=8,3 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

83 чол -9 конт

вул. Польова 1)79 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,32м³(сміття в рік)
2)6,32:0,4 м³(об'єм баку)=15,8 баків
3)15,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,9 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

79 чол-9 конт

вул. Центральна 1)132 х0,08 м³(в місяць на людину)=10,56м³(сміття в рік)
2)10,56:0,4 м³(об'єм баку)=26,4 баків
3)26,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=13,3 шт прибл.= 
15 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

132 чол- 15 конт

вул. Шляхівська 1)63 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,04м³(сміття в рік)
2)5,04:0,4 м³(об'єм баку)=12,6 баків
3)12,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

63 чол-6 конт

вул. Садова 1)53 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,24м³(сміття в рік)
2)4,24:0,4 м³(об'єм баку)=10,6 баків
3)10,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5.3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

53 чол -6 конт

вул. Шкільна 1)66 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,28м³(сміття в рік)
2)5,28:0,4 м³(об'єм баку)=13,2 баків
3)13,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,6 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

66 чол -6 конт

Кровненський
ЗЗСО  I-III
ступенів 

3 конт.

ДНЗ ясла-садок 
«Пролісок»,І.В.
К.

3 конт

Адмінбудівля 
Миколаївської 
сільської ради,

3 конт

Кровненський 
СБК,

3 конт

Кровненський 
пункт здоровя

3 конт

територія кладови-
ща 

3 конт.



   
Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Кровне
– 32 шт

с. Руднівка 

Розрахунок 

Населення:

зареєстровано 294

фактично проживає 258

Загальна 
кількість 
сміттєвих баків

36

Місце встановлення
сміттєвого баку

Кількість, чол/шт

вул. Зарічна 1)50 х0,08 м³(в місяць на людину)=4 м³(сміття в рік)
2)4:0,4 м³(об'єм баку)=10 баків
3)10:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

50 чол-6 конт

вул. Сумська 1)74 х0,08 м³(в місяць на людину)=5.92 м³(сміття в рік)
2)5.92:0,4 м³(об'єм баку)=14,8 баків
3)14,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,4 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

74 чол-9 конт

вул. Центральна 1)134 х0,08 м³(в місяць на людину)=10,72 м³(сміття в рік)
2)10,72:0,4 м³(об'єм баку)=26,8 баків
3)26,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=13,4 шт прибл.= 
15 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

134 чол-15 конт

територія сільсько-
го клубу 

3 шт 

територія кладови-
ща 

3 конт.

Необхідна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків в с. Рудні-
вка    – 12  шт

Загалом:
- Кількість  сміттєвих  баків  для  необхідного  встановлення  по  території

Миколаївської сільської ради- 507 штук;

- Кількість  місць  для  встановлення  сміттєвих  майданчиків  по  території
Миколаївської сільської ради -169 штук.



   

Додаток 2  до Програми
встановлення сміттєвих 

                                                                                                             баків на території 
  Миколаївської сільської 

                                                                                                               ради на 2021-2024 

Облаштування  сміттєвих майданчиків з урахуванням встановлення сміт-
тєвих баків на території Миколаївської сільської ради

Контейнер для сміття
Матеріал
Пластик (різних кольорів)
Об'єм
400 літрів                                       

            Комплектація колесами
2 (шт)
Грузонавантаженість
до 120 кг
Вага
16 кг
Ціна від 2500 тис до 2700тис. гривень .

 
Запропоноване автором про-

грами Пропозиція експертної групи

Вид матеріалу / послуги
Необхідна 
кількість

Ціна за
одини-
цю, грн

Вартість
, грн.

Необхі-
дна 

кількість

Ціна за
одини-
цю, грн.

Вартість
, грн.

Плита бетонна парканна 
500х2000х40 мм 18шт 136,65 2459,7    
Контейнер для сміття 3 шт 2500 7500
Профільна труба 80х20мм 15 метрів 105 1575
Профільна труба 40х20мм 12 метрів 41 492



   
Уголок 50х50мм 6 метрів 65 390    
Метал на підкладки 350
заклепочник 150
закліпки 30
електроди 100
інструмент на болгарку (круги) 80
профнастил  20х1145х2000 6 384 2304
плитка тротуарна 4,5м²(30х30-
50штх17) 50 17 850
бордюр 500х200х60 12 40 480
пісок 50
щебінь 200
цемент 250

17 260,7    

А також:
загальновиробничі витрати 7 % від собівартості 1209
транспортні послуги 9 % від собівартості 1554
вартість експлуатації машин та
механізмів 2 % від собівартості 346
заробітна плата 12 % від собівартості 2072
кошти на покриття ризику 5% від собівартості 864
Всього:

непередбачені витрати 2% від собівартості 346
Загальна вартість: 23651,7



   

Додаток 3  до Програми
встановлення сміттєвих 

                                                                                                             баків на території 
  Миколаївської сільської 

                                                                                                               ради на 2021-2024 

Графік встановлення сміттєвих баків на території Миколаївської сі-
льської ради

 2021 рік

 с. Миколаївка
 
Територія 
Миколаївського 
НВК

3 конт

Територія АЗПСМ 
«Різдва Пресвятої 
Богородиці»

3 конт

Територія будинку 
культури 

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 12

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 4

с. Кекине

територія 
Кекенського  ОДР

0.32:12місяців=0,026 м³(в місяць на людину) 3 конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Капітанівка 

територія біля 
кладовища

3 конт.

Загальна кількість контейнерів 3 

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Спаське

Територія будинку 
культури 

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт



   
Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Постольне 

Територія будинку 
культури 

3 конт

територія фельдше-
рсько-акушерського
пункту

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 9

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 3

с. Лікарське 

територія Лі-
карського НВК

3 конт

Територія 
кладовища 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Степаненкове 

територія біля 
кладовища

3 конт.

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Северинівка

Северинівська 
ЗОШ 

3конт 

Северинівський 
ДНЗ «Веселка»,

3 конт

Северинівський 
пункт здоров'я,

3 конт

Северинівський 
СБК

3 конт

територія біля 
кладовища

3 конт.

Загальна кількість контейнерів 15

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 5

с. Гриценкове
 
територія кладови-
ща 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 3



   
Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Рогізне

територія кладови-
ща 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Мар'ївка 

територія кладови-
ща 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Склярівка 

територія сільсько-
го клубу

3конт

територія кладови-
ща

3конт 

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Софіївка

територія кладови-
ща 

3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Кровне

Кровненський
ЗЗСО  I-III
ступенів 

3 конт.

ДНЗ ясла-садок 
«Пролісок»,І.В.
К.

3 конт

Адмінбудівля 
Миколаївської 
сільської ради,

3 конт

Кровненський 
СБК,

3 конт

Кровненський 
пункт здоров’я

3 конт

територія кладови-
ща 

3 конт.

Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6



   

с. Руднівка

територія сільсько-
го клубу

3конт

територія кладови-
ща

3конт 

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

Загальна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків з урахуван-
ням сміттєвих баків на 2021 рік складає  34 штуки.
Обсяг фінансування 804 157,8 тис.гривень

2022 рік

с. Миколаївка

вул. Пролетарська 1)84х0,08 м³(в місяць на людину)=6,72м³(сміття в рік)
2)6,72:0,4 м³(об'єм баку)=16,8 баків
3)16,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=8,4шт 
прибл.=9,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

84 чол-9 конт

вул. Незалежна 1)22х 0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2) 1,76:0,4 м³(об'єм баку)=4,4баків
3)4,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

22 чол-3 конт

вул. Садова 1)52х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2)4,16: 0,4 м³(об'єм баку)=10,4баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2шт прибл.3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

52чол-6 конт

вул .Шевченка 1)92х0,08 м³(в місяць на людину)=7,36 м³(сміття в рік)
2)7,36: 0,4 м³(об'єм баку)=18,4баків
3)18,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=9,2 шт прибл.9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання

92 чол-9 конт

вул .Миру 1)35х0,08 м³(в місяць на людину)=2,8 м³(сміття в рік)
2)2,8: 0,4 м³(об'єм баку)=7баків
3)7:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,5 шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання

35 чол-3 конт

вул. Молодіжна 1)43х0,08 м³(в місяць на людину)=3,43м³(сміття в рік)
2)3,43: 0,4 м³(об'єм баку)=8,6баків
3)8,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=4,3 шт прибл.6 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

43 чол -6  конт

вул .Набережна 1)22х0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2)1,76: 0,4 м³(об'єм баку)=4,4 баків
3)4,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

22 чол-3 конт

вул. Перемоги 1)60х0,08 м³(в місяць на людину)=4,8 м³(сміття в рік)
2)4,8: 0,4 м³(об'єм баку)=12баків
3)12:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6 шт сміттєвих 
баків (для розподільного збирання

60чол -6 конт

вул .Першотравнева 1)177х0,08 м³(в місяць на людину)=14,16 м³(сміття в рік)
2)14,16: 0,4 м³(об'єм баку)=35,4баків
3)35,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=17,7 шт прибл.18
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання

177 чол -18 конт



   

вул. Урожайна 1)38х0,08 м³(в місяць на людину)=3,04 м³(сміття в рік)
2)3,04: 0,4 м³(об'єм баку)=7,6 баків
3)7,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,8 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання

38 чол-3 конт

Загальна кількість контейнерів 66

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 22

с. Северинівка

вул.Гагаріна 1)129х0,08 м³(в місяць на людину)=10,32 м³(сміття в рік)
2)10,32:0,4 м³(об'єм баку)=25,8 баків
3)25,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=12,9 шт прибл.= 
12 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

129 чол -12 конт.

вул.Калинова 1)75х0,08 м³(в місяць на людину)=6 м³(сміття в рік)
2)6:0,4 м³(об'єм баку)=15 баків
3)15:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,5 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

75 чол -9 конт

вул.Шевченка 
1)123х0,08 м³(в місяць на людину)=9,84 м³(сміття в рік)
2)9,84:0,4 м³(об'єм баку)=24,6 баків
3)24,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=12,3 шт прибл.= 
12 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

123 чол-12 конт

вул.Молодіжна 1)17х0,08 м³(в місяць на людину)=1,36 м³(сміття в рік)
2)1,36:0,4 м³(об'єм баку)=3,4 баків
3)3,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,7 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

17 чол-3 конт

вул.Шкільна 1)36х0,08 м³(в місяць на людину)=2,88 м³(сміття в рік)
2)2,88:0,4 м³(об'єм баку)=7,2 баків
3)7,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,6 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

36 чол-3 шт

Загальна кількість контейнерів 39

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 13

с. Руднівка

вул. Зарічна 1)50 х0,08 м³(в місяць на людину)=4 м³(сміття в рік)
2)4:0,4 м³(об'єм баку)=10 баків
3)10:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

50 чол-6 конт

вул. Сумська 1)74 х0,08 м³(в місяць на людину)=5.92 м³(сміття в рік)
2)5.92:0,4 м³(об'єм баку)=14,8 баків
3)14,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,4 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

74 чол-9 конт

вул. Центральна 1)134 х0,08 м³(в місяць на людину)=10,72 м³(сміття в рік)
2)10,72:0,4 м³(об'єм баку)=26,8 баків
3)26,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=13,4 шт прибл.= 
15 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

134 чол-15 конт

Загальна кількість контейнерів 30

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 10

Загальна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків з урахуван-
ням сміттєвих баків на 2022 рік складає  45 штук.
Обсяг фінансування 1 064 362,5 гривень 



   

2023 рік

с. Кровне 

вул. Гірська 1)76 х0,08 м³(в місяць на людину)=6.08м³(сміття в рік)
2)6.08:0,4 м³(об'єм баку)=15,2 баків
3)15,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,6 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

76 чол -9 конт

вул. Зарічна 1)52 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16м³(сміття в рік)
2)4,16:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52 чол -6 конт

вул. Молодіжна 1)112 х0,08 м³(в місяць на людину)=8,96м³(сміття в рік)
2)8,96:0,4 м³(об'єм баку)=22,4 баків
3)22,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=11,2 шт прибл.= 
12сміттєвих баків (для розподільного збирання)

112 чол -12 конт

вул. Першотравнева 1)83 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,64м³(сміття в рік)
2)6,64:0,4 м³(об'єм баку)=16,6 баків
3)16,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=8,3 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

83 чол -9 конт

вул. Польова 1)79 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,32м³(сміття в рік)
2)6,32:0,4 м³(об'єм баку)=15,8 баків
3)15,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,9 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

79 чол-9 конт

вул. Центральна 1)132 х0,08 м³(в місяць на людину)=10,56м³(сміття в рік)
2)10,56:0,4 м³(об'єм баку)=26,4 баків
3)26,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=13,3 шт прибл.= 
15 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

132 чол- 15 конт

вул. Шляхівська 1)63 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,04м³(сміття в рік)
2)5,04:0,4 м³(об'єм баку)=12,6 баків
3)12,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

63 чол-6 конт

вул. Садова 1)53 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,24м³(сміття в рік)
2)4,24:0,4 м³(об'єм баку)=10,6 баків
3)10,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5.3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

53 чол -6 конт

вул. Шкільна 1)66 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,28м³(сміття в рік)
2)5,28:0,4 м³(об'єм баку)=13,2 баків
3)13,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,6 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

66 чол -6 конт

Загальна кількість контейнерів 78

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 26

с. Спаське

вул. Набережна 1)15х0,08 м³(в місяць на людину)=1,2 м³(сміття в рік)
2)1,2:0,4 м³(об'єм баку)=3 баків
3)3:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,5шт прибл.=3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

15чол -3конт

вул. Низова 1)52х 0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2) 4,16:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2 шт прибл.=6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52 чол-6 конт

вул. Центральна 1)71х0,08 м³(в місяць на людину)=5,68 м³(сміття в рік)
2)5,68: 0,4 м³(об'єм баку)=14,2баків
3)14,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,1шт прибл.9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

71чол-9 конт



   
Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6

с. Постольне

вул. Центральна 1)283х0,08 м³(в місяць на людину)=22,64 м³(сміття в рік)
2)22.64:0,4 м³(об'єм баку)=56.6 баків
3)56,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=28,3 шт 
прибл.=27  сміттєвих баків (для розподільного збирання)

283 чол-27 шт

Пров.Миру 1)23х 0,08 м³(в місяць на людину)=1,84 м³(сміття в рік)
2) 1,84:0,4 м³(об'єм баку)=4,6 баків
3)4,6: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,3шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

23 чол-3 шт

Загальна кількість контейнерів 30

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 10

Загальна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків з урахуван-
ням сміттєвих баків на 2023 рік складає  42 штуки.
Обсяг фінансування 993 371,4 гривень

2024 рік
с. Кекине 

вул. Центральна 1)55х0,08 м³(в місяць на людину)=4,4 м³(сміття в рік)
2)4,4:0,4 м³(об'єм баку)=11 баків
3)11:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,5шт 
прибл.=6,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

55 чол- 6конт

вул. Садова 1)44х 0,08 м³(в місяць на людину)=3,52 м³(сміття в рік)
2) 3,52:0,4 м³(об'єм баку)=8,8 баків
3)8,8: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=4,4шт прибл.=6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

44чол -6конт

вул. 
Т.Шевченка/вул.Над
'ярна/вул.Коробчанс
ького/вул.Тиха/вул.
Зарічна 

1)69х0,08 м³(в місяць на людину)=5,52 м³(сміття в рік)
2)5,52: 0,4 м³(об'єм баку)=13,8 баків
3)13,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,9шт прибл.6 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

22/11/12/19/5=69ч
ол-6 конт

Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6

с. Капітанівка

вул. Миру 1)52х0,08 м³(в місяць на людину)=4,16 м³(сміття в рік)
2)4,4:0,4 м³(об'єм баку)=10,4 баків
3)10,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,2шт 
прибл.=6,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

52чол-6конт

вул. Молодіжна 1)26х 0,08 м³(в місяць на людину)=2,08 м³(сміття в рік)
2) 2,08:0,4 м³(об'єм баку)=5,2 баків
3)5,2: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,6шт прибл.=3 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

26чол-3конт

вул. Першотравнева 1)27х0,08 м³(в місяць на людину)=2,16 м³(сміття в рік)
2)2,56: 0,4 м³(об'єм баку)=6,4баків
3)6,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,2шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

27 чол-3конт

вул. Шкільна/вул. 
Зарічна/вул.Польов
а/вул.Зелений лу-
жок

1)32х0,08 м³(в місяць на людину)=2,56 м³(сміття в рік)
2)2,16: 0,4 м³(об'єм баку)=5,4баків
3)5,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,7шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання

15/17/0/0=32 чол-
3конт



   
Загальна кількість контейнерів 15

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 5

с. Лікарське

вул. Труда 1)24х0,08 м³(в місяць на людину)=1,91 м³(сміття в рік)
2)1,91:0,4 м³(об'єм баку)=4,8 баків
3)4,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,4шт прибл.=3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

24 чол-3 конт

вул. Болгарська 1)92х 0,08 м³(в місяць на людину)=7,36 м³(сміття в рік)
2) 7,36:0,4 м³(об'єм баку)=18,4 баків
3)18,4: 2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=9,2 шт прибл.=9 
шт сміттєвих баків (для розподільного збирання)

92 чол-9 конт

вул. Садова 1)21х0,08 м³(в місяць на людину)=1,61 м³(сміття в рік)
2)1,61: 0,4 м³(об'єм баку)=4,2баків
3)4,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,1шт прибл.3 шт 
сміттєвих баків (для розподільного збирання) 

21 чол -3 конт

вул.Шкільна 1)33х0,08 м³(в місяць на людину)=2,64 м³(сміття в рік)
2)2,64: 0,4 м³(об'єм баку)=6,6баків
3)6,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,3 шт прибл.3 шт
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

33 чол -3 конт

Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6

с. Бурчак

вул. Переяслова 1)26х0,08 м³(в місяць на людину)=2,08 м³(сміття в рік)
2)2,08:0,4 м³(об'єм баку)=5,2 баків
3)5,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,6шт 
прибл.=3,0сміттєвих баків (для розподільного збирання)

26 чол- 3конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Степаненкове

вул. Головашівська 1)62х0,08 м³(в місяць на людину)=4,96 м³(сміття в рік)
2)4,96:0,4 м³(об'єм баку)=12,4 баків
3)12,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,2шт 
прибл.=6сміттєвих баків (для розподільного збирання)

62 чол- 6конт

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Гриценкове

вул. Миру 1)64 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,12 м³(сміття в рік)
2)5.12:0,4 м³(об'єм баку)=12,8 баків
3)12,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=6,4 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

64 чол -6 конт.

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2



   

с. Васюківщина

вул. Героїчна 1)27 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,16 м³(сміття в рік)
2)2.16:0,4 м³(об'єм баку)=5,4 баків
3)5,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,7 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

27 чол -3 конт.

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Рогізне

вул. Цегельний 
завод

1)22 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,76 м³(сміття в рік)
2)1,76:0,4 м³(об'єм баку)=4,4 баків
3)4,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,2 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

22 чол-3конт 

вул. Козацька 1)36 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,88 м³(сміття в рік)
2)2,88:0,4 м³(об'єм баку)=7,2 баків
3)7.2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3.6  шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

36 чол- 3 конт

вул .Прянішнікова 1)70 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,6 м³(сміття в рік)
2)5.6:0,4 м³(об'єм баку)=14 баків
3)14:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

70 чол-6 конт 

Загальна кількість контейнерів 12

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 4

с. Линтварівка

вул.Садова 1)6 х0,08 м³(в місяць на людину)=0,48 м³(сміття в рік)
2)0,48:0,4 м³(об'єм баку)=1,2 баків
3)1,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=0,6 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

6 чол-3конт 

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Мар'ївка

вул. Першотравнева 1)109 х0,08 м³(в місяць на людину)=8,72 м³(сміття в рік)
2)8,72:0,4 м³(об'єм баку)=21,8 баків
3)21,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=10,9 шт прибл.= 
123 сміттєвих баків (для розподільного збирання)

106 чол -12 конт

вул. Іванова 1)72 х0,08 м³(в місяць на людину)=5,76 м³(сміття в рік)
2)5,76:0,4 м³(об'єм баку)=14,4 баків
3)14,4:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,2 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

72 чол-6 конт

Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6

с. Соколине

вул. Пушкіна 1)13 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,04 м³(сміття в рік)
2)1,04:0,4 м³(об'єм баку)=2,6 баків
3)2,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

13 чол -3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1



   

с. Над'ярне

Вул. Тургенева 1)13 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,04м³(сміття в рік)
2)1,04:0,4 м³(об'єм баку)=2,6 баків
3)2,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=1,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

13 чол.-3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Перехрестівка

Вул. Вербна 1)13 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,24м³(сміття в рік)
2)4,24:0,4 м³(об'єм баку)=10,6 баків
3)10,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

53 чол.-3 конт

Загальна кількість контейнерів 3

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 1

с. Вербове
Вул. Вербна 1)53 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,24м³(сміття в рік)

2)4,24:0,4 м³(об'єм баку)=10,6 баків
3)10,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,3 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

53 чол.-6 конт

Загальна кількість контейнерів 6

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 2

с. Склярівка 
Вул. Першо-
травнева

1)23 х0,08 м³(в місяць на людину)=1,84 м³(сміття в рік)
2)1,84:0,4 м³(об'єм баку)=4,6 баків
3)4,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=2,3 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

23 чол.-3 конт

вул. Полякова 1)59 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,72 м³(сміття в рік)
2)4,72:0,4 м³(об'єм баку)=11,8 баків
3)11,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5,9 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

59 чол-6 конт

вул. Соборна 1)34 х0,08 м³(в місяць на людину)=2,72 м³(сміття в рік)
2)2,72:0,4 м³(об'єм баку)=6,8 баків
3)6,8:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=3,4 шт прибл.= 3 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

34 чол-3 конт

вул. Шевченка 1)56 х0,08 м³(в місяць на людину)=4,48 м³(сміття в рік)
2)4,48:0,4 м³(об'єм баку)=11,2 баків
3)11,2:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=5.6 шт прибл.= 6 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

56 чол-6 конт

Загальна кількість контейнерів 18

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 6

с. Софіївка

Вул. Центральна 1)78 х0,08 м³(в місяць на людину)=6,24 м³(сміття в рік)
2)6,24:0,4 м³(об'єм баку)=15,6 баків
3)15,6:2рази ( в місяць сміття вивозиться два рази)=7,8 шт прибл.= 9 
сміттєвих баків (для розподільного збирання)

78 чол.-9 конт

Загальна кількість контейнерів 9

Загальна кількість місць встановлення сміттєвих майданчиків 3



   
Загальна кількість місць для встановлення сміттєвих майданчиків з урахуван-
ням сміттєвих баків на 2024 рік складає  48 штук.
Обсяг фінансування 1 135281,6 тисяч.

Рік Обсяг фінансування
2021 804 157,8 (вісімсот чотири тисячі сто п’ятдесят сім гри-

вень)80 копійок
2022 1 064 362,5(один мільйон шістдесят чотири тисячі три-

ста шістдесят дві гривні) 50 копійок
2023 993 371,4 (дев’ятсот дев’яносто три тисячі триста сім-

десят одна гривня)40 копійок
2024 1 135281,6 (один мільйон сто тридцять п'ять тисяч 

двісті вісімдесят одна гривня)60 копійок
3 997 173,3  (три мільйони дев’ятсот дев’яносто сім ти-
сяч сто сімдесят три гривні) 30 копійок
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