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Розглянувши проект Програми поводження з відходами на території
Шалигинської селищної ради на 2021- 2025 роки, схвалений рішенням
виконавчого комітету селищної ради № 00
від 00.00.2020, з метою
забезпечення реалізації даної програми, керуючись пунктом 22 статті 26
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ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму поводження з відходами на території
Шалигинської селищної ради на 2021-2025 роки (додається).
2. Управлінню фінансів та економічного розвитку селищної ради
щорічно, передбачати у проекті бюджету Шалигинської селищної
територіальної громади на відповідний рік, кошти на реалізацію зазначеної
цільової програми виходячи із фінансових можливостей громади.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань комунальної власності, житлово- комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища
Селищний голова
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Додаток до рішення

Програма
поводження з відходами на території Шалигинської
селищної ради на 2021- 2025 роки

Шалигине
2020

2

1. Паспорт Програми
Ініціатор розроблення Про- Відділ житлово-комунального
господарства благоустрою та
грами
інфраструктури Шалигинської селищної
ради
Дата, номер і назва розпо- Розпорядження селищного голови від
рядчого документа органу 08.09.2020 р. №47-ОД «Про розробку
виконавчої влади про роз- проєктів цільових програм розвитку
роблення Програми
Шалигинської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2025 роки»

3

Розробник Програми

Відділ
житлово-комунального
господарства
благоустрою
та
інфраструктури Шалигинської селищної
ради

4

Співрозробники Програми

ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»
Шалигинської селищної ради, Відділ
житлово-комунального
господарства
благоустрою та інфраструктури

5

Відповідальний виконавець Відділ
житлово-комунального
Програми
господарства
благоустрою
та
інфраструктури Шалигинської селищної
ради

6

Учасники Програми

7

Термін реалізації Програми 2021-2025 роки

8

Перелік місцевих бюдже- Бюджет селищної територіальної громади,
тів, які беруть участь у ви- інші джерела
конанні Програми

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
8720,0 тис.грн.
для реалізації Програми,
усього, у тому числі:

1

9.2

кошти бюджету селищної
об’єднаної територіальної

Відділ
житлово-комунального
господарства
благоустрою
та
інфраструктури селищної, ДП «Світанок»
КП «Турбота» Шалигинської селищної
ради, інші підприємства, установи та
організації, громадяни, підприємці .

7025,0

громади
9.3

інші джерела фінансування 250,0 тис.грн.
2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Питання удосконалення системи поводження з твердими побутовими
відходами є одним з ключових проблемних питань житлово-комунального
господарства Шалигинської селищної ради як і в цілому галузі.
На території Шалигинської селищної ради збір та вивезення побутових
відходів розпочато з травня 2020 року. Станом на 01.10.2020 року послугами
з вивезення твердих побутових відходів охоплено тільки комунальні
установи та заклади громади.
Невирішеним є питання організації вивезення відходів з території
громади від населення та забезпечення 100% охоплення населення даними
послугами.
Для раціонального та обґрунтованого планування заходів у сфері
поводження з відходами, планомірного виконання заходів з організації
вивезення відходів на всій території Шалигинської селищної ради необхідно
розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів на території
Шалигинської селищної ради.
Для впровадження системи вивезення відходів за 2019-2020 роки
Шалигинською селищною радою було придбано 16 контейнерів, 14 з яких
встановлено в селах Соснівка, Сваркове, сел.Шалигине. Крім того в 20192020 році проведено конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення
ТПВ.
Вивезення твердих побутових відходів з території населених пунктів
Шалигинської селищної ради на Удосконалений полігон по складуванню
твердих побутових відходів м. Глухів забезпечує Житлове ремонтноексплуатаційне комунальне підприємство м.Глухів, яке визначено
виконавцем послуг з вивезення ТПВ на конкурсних засадах.
Станом на 01.10.2020 року в Шалигинській селищній раді відсутній
власний транспорт по вивозу сміття з території громади.
Станом на 01.10.2020 року в Шалигинській громаді відсутнє роздільне
збирання твердих побутових відходів.
Потребує вирішення питання укладення договорів на вивіз сміття від
населення, що передбачає встановлення контейнерів для роздільного
збирання, залучення населення до сортування відходів та організація заходів
з роздільного збирання.
3.Визначення мети програми
Метою Програми є організація та удосконалення системи поводження з
відходами на території Шалигинської селищної ради, що забезпечить:
зменшення обсягів утворення неконтрольованих відходів; максимально
повне збирання та утилізацію відходів; забезпечить видалення відходів,
забезпечення екологічного благополуччя населення.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми
Розв’язання проблеми, пов’язаної з організацією та удосконаленням
системи поводження з відходами на території Шалигинської селищної ради
буде здійснюватися шляхом виконання заходів з розвитку інфраструктури
збирання та перевезення побутових відходів, створення потужностей з
утилізації відходів, забезпечення екологічно безпечного збирання,
перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і
захоронення відходів, проведення досліджень, інформаційно-просвітницької
діяльності стосовно впровадження ефективних методів поводження з
відходами, у т.ч. впровадження роздільного збирання.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів
бюджету селищної об’єднаної територіальної громади та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.
В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов´язані з
фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми,
уточненням обсягів та видів робіт, виходячи з реальних можливостей
бюджету селищної територіальної громади та розміру залучених коштів з
інших джерел, не заборонених законодавством.
Програму передбачається виконати протягом 2021-2025 року.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в Додатку 1.
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники.
У рамках Програми передбачається здійснення заходів відповідно до
наступних пріоритетних завдань:
- розвиток інфраструктури збирання та перевезення побутових
відходів;
- організації вивозу відходів з території громади;
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, видалення, знешкодження відходів;
- проведення досліджень, проектних та проектно-конструкторських
розроблень;
- інформаційно-просвітницької діяльності стосовно впровадження
ефективних методів поводження з відходами, у т.ч. впровадження
роздільного збирання.
Для реалізації вищезазначених завдань передбачається здійснення
наступних заходів:
- придбання та впровадження обладнання для збору побутових
відходів, у т.ч.: контейнерів для роздільного збирання, причеп тракторний ПТС4, трактор МТЗ, сміттєвоза;
- будівництво контейнерних майданчиків;
- створення потужностей для утилізації (перероблення) відходів
зеленого господарства населених пунктів;

- створення потужностей для оброблення ресурсоцінних компонентів
відходів;
- укладення договорів на прийом вторсировини;
- організація роздільного збирання відходів;
- укладення договорів на вивезення відходів з населенням,
підприємствами, установами та організаціями;
- розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів на
території Шалигинської селищної ради;
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
- проведення освітньо-виховних заходів у сфері поводження з
побутовими відходами.
В результаті виконання комплексу заходів Програми очікується:
- поліпшення санітарного стану населених пунктів;
- вилучення корисних компонентів побутових відходів, як вторинної
сировини;
- облаштування місць збирання відходів, запобігання забрудненню
території;
- зменшення обсягів захоронення відходів на території громади;
- організовано вивіз ТПВ з території громади від населення та інших
суб’єктів;
- раціональне та обгрунтоване планування заходів у сфері поводження з
відходами;
- ефективне використання ресурсоцінних компонентів відходів;
- поетапне стовідсоткове охоплення послугами зі збору та вивезення
відходів населення, установ, організацій, підприємств;
- підвищення рівня освіченості громадян з питань поводження з
відходами;
- ліквідація несанціонованих сміттєзвалищ на території громади;
6.Напрями діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведені в Додатку 2.
7.Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює
Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і
завдань виконавцями Програми – відділом житлово-комунального
господарства благоустрою та інфраструктури Шалигинської селищної ради,
ДП «Світанок» КП «Турбота», іншими підприємствами, установами,
організаціями за їх згодою.
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
селищної ради з питань комунальної власності, житлово- комунального
господарства, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

Селищний голова

Юрій МАТВІЄНКО
Додаток1 до програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ТЕРИТОРІЇ
Шалигинської селищної ради НА 2021-2023 РОКИ
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання Програми
(у тис. гривень)

Роки
2021
рік

Усього
витрат на
виконанн
я
Програми,
тис. грн.

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

855,0

2355,0

555,0

555,0

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

2305,0

505,0

505,0

7025,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Обсяг ресурсів, усього,
2955,0
у тому числі:

Бюджет селищної
територіальної
громади
інші джерела
фінансування

2905,0 805,0

50,0

50,0

7275,0

Додаток 2 до рішення

Напрями діяльності та заходи Програми поводження з твердими побутовими відходами
на території Шалигинської селищної ради
на 2021-2025 роки
№
п/п

1
1

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
2
Розвиток
інфраструкту
ри збирання
та
перевезення
побутових
відходів

Перелік заходів
програми

Строк
виконан
ня

3
4
1.1.Придбання
та
впровадження
обладнання
для
збору
побутових
відходів,
у
т.ч:
-контейнери
для 2021роздільного
2022р.р
збирання відходів
-причеп тракторний 20202ПТС-4
2021р.р.

-трактор КИЙ-14102, 2021р.
77кВт (105к.с.) та
сміттєвоза

Виконав
ці

Джерела
фінансува
ння

5

6

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»
Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»
Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.,
у тому числі:
Всьог 2021
2022
2023
2024 2025
о
7

8

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

1000,0

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

150,0

150,0

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

3900,0

2100,0

200,0

9

200,0

0

10

200,0

1800,0

11

200,0

0

12

200,0

0

Очікуваний
результат

13
Поліпшення
санітарного стану
населених
пунктів,
вилучення
корисних
компонентів
побутових
відходів
як
вторинної
сировини

1.2.Будівництво
контейнерних
майданчиків

2

3

4

Створення
потужностей
з утилізації
та
оброблення
відходів

20212025р.р.

«Турбота»
Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

0

0

0

Зменшення
обсягів
захоронення
відходів

Раціональне та
обґрунтоване
планування
заходів у сфері
поводження з
відходами,
поліпшення
санітарного
стану населених
пунктів
Ефективне
використання
ресурсоцінних
компонентів

2.1. Налагодження 2021р.
роботи по утилізації
(перероблення)
відходів
зеленого
господарства
населених пунктів

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

Не потребує
фінансування

2.2.Створення
2022р.
потужностей
для
оброблення
ресурсоцінних
компонентів
відходів,
в т.ч.:
- придбання преса
для вторсировини
Дослідження, 3.1.Розроблення
2021р.
проектні та
схеми санітарного
проектноочищення населених
конструкторс пунктів на території
ькі
Шалигинської
розроблення селищної ради

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

300,0

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

150,0

150,0

0

0

0

0

Забезпечення
екологічно
безпечного
збирання,

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

Кошти ДП
«Світанок»

20,0

0

5,0

5,0

5,0

5,0

4.1.Укладення
2022р.
договорів на прийом
вторсировини

Облаштування
місць збирання
відходів,
запобігання
забрудненню
території
Збільшення
частки відходів
зеленого
господарства
населених
пунктів, що
утилізуються

300,0

5

перевезення,
зберігання,
оброблення,
утилізації
видалення,
знешкодженн
я
і
захоронення
відходів

4.2.Організація
роздільного
збирання відходів

Інформаційн
опросвітницьк
а діяльність
стосовно
впровадженн
я ефективних
методів
поводження з
відходами, у
т.ч.
впровадженн
я роздільного
збирання

20222025р.р.

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

4.3.Укладення
2024договорів
на 2025р.р.
вивезення відходів з
населенням,
підприємствами,
установами
та
організаціями

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»

5.1.Проведення
2021р.р.
освітньо-виховних
заходів
у
сфері
поводження
з
побутовими
відходами

Відділ
ЖКГ та ДП
«Світанок»
КП
«Турбота»
та заклади
освіти

Всього по програмі
в т.ч
Бюджет селищної
територіальної
громади
Інші джерела

205,0

45,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Зменшення
обсягів
захоронення
відходів

Кошти ДП
«Світанок»

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Бюджет
селищної
територіальн
ої громади

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Поетапне
стовідсоткове
охоплення
послугами
зі
збору
та
вивезення
відходів
населення,
установ,
організацій,
підприємств;
Підвищення
рівня
освіченості
громадян з
питань
поводження з
відходами

7275,0

2955,0

855,0

2355,0

555,0

555,0

7025,0

2905,0

805,0

2305,0

505,0

505,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,

50,0

Кошти ДП
«Світанок»

Д
д
п
Б
р

