
 

                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 20.11.2019 р. № 3 

 

Про затвердження програми  

поводження з твердими побутовими  

відходами на території Заводської  

міської ради на 2019 – 2021 роки 

(в новій редакції). 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

 

Вирішили: 1. Затвердити програму поводження з твердими побутовими відходами на 

території Заводської міської ради на 2019 – 2021 роки в новій редакції  (додається). 

2. Рішення 41 сесії 7 скликання міської ради від 25.01.2019 р. №6 – скасувати. 

 

 

 

 

 

 

                Міський голова                                        В. Сидоренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

                                     Затверджено: 

                             рішенням №3 від 20.11.2019 р. 

             сорок дев’ятої сесії міської 
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Програма 

Поводження з твердими побутовими відходами на 

території Заводської міської ради  

на 2019 – 2021 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

  



 
Загальні положення.  

Тверді побутові відходи (надалі ТПВ) утворюються в процесі життєдіяльності 

людини, це: харчові відходи, полімерні матеріали, макулатура, метал, скло та інші, які 

утворюються в житлових будинках, соціальних, культурних, навчальних лікувальних 

закладах на підприємствах та установах. 

Особливістю ТПВ є те, що вони змішані, тобто суміш різних компонентів. Таке 

змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та 

захоронення.  

Все це призводить до утворення шкідливих сполук, що забруднюють навколишнє 

середовище. Традиційні методи поводження з ТПВ себе вичерпують, як через свою 

технічну недосконалість з погляду забезпечення нейтралізації їх негативного впливу на 

довкілля, так і через економічну неефективність громіздких технічних рішень. 

Одним із шляхів розв’язання проблеми з ТПВ є зміна суспільного ставлення до 

відходів, як до ресурсу цінного об’єкта господарювання, а не як до сміття. Складові ТПВ 

у своїй абсолютній більшості є комерційним продуктом, додатковим ресурсним 

потенціалом суспільного господарства. 

Звідси – необхідність подальшого удосконалення та розвитку всієї правової, 

нормативно-методичної та техніко-економічної системи поводження з ТПВ. 

Заводська міська рада вдосконалює систему поводження з ТПВ, але є й труднощі, 

більш загальні для кожної громади, а саме: 

 зміна складової ТПВ зі збільшенням частки компонентів, які не 

піддаються процесам біологічного розкладання; 

 низька інноваційно-інвестиційна активність суб’єктів господарської 

діяльності у сфері поводження з ТПВ. 

 Низький рівень участі мешканців у сфері поводження з ТПВ, що 

знижує рівень роздільного збору відходів; 

 відмова власників приватних житлових будинків укладати договори з 

спеціалізованим підприємством на вивезення ТПВ. 
Програма розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних планів щодо 

збору, видалення та утилізації ТПВ. Практичний досвід поводження з ТПВ інших країн 

свідчить про те, що необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та 

перероблення ТПВ, яка забезпечує використання відходів, як вторинної сировини згідно 

вимог екологічної безпеки. 

А тому Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою Заводської міської 

ради та сусідніх громад з якими маємо партнерські відносини щодо спільних заходів 

відносно поводження з ТПВ. 

Такі спільні дії спрямовані на чистоту довкілля та охорону навколишнього 

природнього середовища, створення умов для залучення коштів міського бюджету  та 

бюджетів інших рівнів. 

   

Загальна характеристика громади міста та співпраця  

в сфері поводження з ТПВ 

 

  На сьогодні місто Заводське – промислове місто. На його території розташовані 

промислові підприємства: ПрАТ «Склоприлад», ТДВ «Червонозаводський хлібозавод», 

ТОВ «Агросервіс», ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод», комунальне підприємство 

«Комунсервіс», ТОВ «ЕЛЕВАТОР – АГРО», УАСП ТОВ «КАІС», Представництво ТОВ 

«Регал Петролеум Корпорейшен (Юкрейн) Лімітед», Заводська філія ПрАТ «РАЙЗ-

МАКСИМКО» (не працює з 2013 року), ДП  «Лохвицький  спиртовий комбінат»( не працює 

з 2007 року) та інші.   



 Місто Заводське було учасником проекту «Запровадження етичного та ефективного 

управління та формування громадського контролю».  

В місті Заводське розроблений та затверджений   генеральний план забудови міста, 

затверджена   грошова оцінка та стратегічний план розвитку до 2020 року. Затверджені 

межі міста.   

Місто Заводське має Угоду про партнерську співпрацю з гміною Кшешов Ніжанского 

повіту (республіка Польща).  

У 2011, 2012, 2013, 2014 роках міська рада була переможцем Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування; в 2013, 2014, 2015,2016, 

2017 роках - в схожому обласному конкурсі.  

В 2013 році місто Заводське було учасником проекту «Малі міста – магніт для 

інвесторів». В рамках Проекту місто Червонозаводське (Заводське) презентувало себе на 

VI–му інвестиційному форумі в місті  Тарнов (Польща) та ХХІІІ економічному форумі в 

місті Криниця-Здруй (Польща). Інвестиційні пропозиції міста розміщені  у виданні «Invest 

in Ukraine». 

В 2013–2014 році місто Заводське брало участь у проекті «Доступ до публічної 

інформації в малих містах України». В 2015 році місто брало участь у проекті «Школа 

демократичних  правил та процедур». ( Західно - Український Регіональний Центр м.Львів 

та Рада Європи). 

В 2016 році місто стало учасником проекту «Суспільна підтримка реформи місцевого 

самоврядування. Українська мережа клубів громадського діалогу» у рамках Польсько – 

Канадської Підтримки Демократії. 

 В рамках проекту GIZ  в 2016 році вивчали досвід Німеччини щодо співпраці 

територіальних громад. 

  При міському голові створена громадська рада міста. Між міською владою та 

громадськими організаціями міста укладений суспільний договір про принципи, умови та 

основні форми співпраці. У місті створений майданчик для обговорення важливих питань, в 

якому беруть участь і представники сусідніх громад – це Клуб Громадського Діалогу. 

У Заводській міській раді прийнятий Кодекс Етики  працівників міської ради.  

В 2015 році Заводська міська рада,  Токарівська та Пісківська сільські ради підписали 

договір про співпрацю, який діє і нині, та реалізували проект «Сміттєва революція в 

громадах м. Червонозаводське, с.Токарі та с. Піски – як приклад вдалого співробітництва 

територіальних громад» в рамках програми Німецького товариства GIZ. В 2017 році до 

вирішення проблеми ТПВ доєдналася Бодаквянська сільська рада. 

У 2017 році Заводська міська рада разом з Токарівською сільською радою впровадила 

проект співпраці  «Розвиток спортивної бази, як  важлива складова процесу повноцінного 

розвитку людини», основними цілями  цього Проекту є створення умов для оздоровлення 

населення засобами фізичної культури і спорту. 

У 2018 році Заводська міська рада разом з Бодаквянською сільською радою реалізує 

Проект співпраці «Впровадження енергозберігаючих заходів: «Реконструкція нежитлової 

будівлі  поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а з утепленням, заміною вікон, дверей 

та  інженерних мереж майнового комплексу АЗПСМ №1 Заводської міської ради 

Лохвицького району Полтавської області». Партнерами проекту виступає Пісківська 

сільська рада. 

 В 2011 році Заводська міська рада затвердила стратегічний план розвитку міста до 

2020 року. Одним із напрямків якого  визначено – стратегічна ціль: благоустрій територій, 

який включає   організацію планування територій та вивозу сміття, приведення 

облаштування сміттєзвалища до сучасних вимог.  

У місті є відповідна матеріально-технічна база, яка дає можливість успішно збирати 

ТПВ на території Заводського та сусідніх рад: автомобіль ГАЗ 3309, автомобіль МАЗ 4571, 

контейнери - 152 шт. об’ємом 1,1 м
3 

, майданчики для контейнерів, полігон ТПВ. 

Збір ТПВ проводиться відповідно до розроблених графіків і маршрутів. 



Але в зв’язку зі збільшенням населених пунктів, які виявили бажання доєднатися до 

вирішення проблеми збору ТПВ, необхідно підсилити матеріально-технічну базу 

спеціалізованого підприємства з метою покращення якості надання послуг по збору ТПВ. 

На сьогоднішній день необхідно удосконалити та покращити послуги зі збору ТПВ в 

населених пунктах, де вони надаються та охопити нові населені пункти для вирішення 

проблеми поводження з ТПВ. 

Це можливо тільки тоді, коли парк сміттєвозів буде поновлено новим автомобілем 

МАЗ – 4371, збільшиться  кількість контейнерів об’ємом 1,1 м
3
 на 50 штук, буде придбано 

1000 контейнерів для приватного сектору об’ємом 0,120 м
3
 та проведено облаштування 

огорожі  полігону ТПВ, влаштування дезбар’єра, шлагбауму, оглядової вишки та 

розміщення схеми руху автотранспорту на полігоні ТПВ; облаштовано майданчики для 

контейнерів. 

То ж сьогодні ми шляхом співробітництва та акумулювання коштів можемо 

удосконалити та покращити послуги зі збору ТПВ у восьми територіальних громадах 

району, населення яких складає 19227 чол.   

 

Мета та завдання. 

 

Метою програми є  створення належних умов для поліпшення екологічного стану 

міста Заводського  та навколишніх сіл Токарі, Піски, Бодаква, Погарщина,  Лука, 

Корсунівка та Сенчанської ОТГ, організації швидкого видалення ТПВ шляхом вивезення на 

полігон ТПВ м.Заводського. 

Для реалізації мети передбачається вирішення наступних завдань: 

 обґрунтування серед населення необхідності муніципальної співпраці з 

сусідніми територіальними громадами в напрямку запровадження та удосконалення 

механізмів збирання та вивезення ТПВ; 

 формування громадської свідомості мешканців восьми громад та залучення їх до 

реалізації Програми; 

 придбання сміттєвоза з боковим завантаженням МАЗ – 4371; 

 забезпечення приватного сектору індивідуальними пластиковими контейнерами 

об’ємом 0,120 м
3 

для збору ТПВ в кількості 1000 штук; 

 придбання контейнерів об’ємом 1,1м
3
 в кількості 50 штук; 

 капітальний ремонт полігону ТПВ (огорожа, дезбар’єр, контрольні свердловини, 

оглядова вишка, схема руху автотранспорту). 

 поточний ремонт контейнерних майданчиків. 

     

Механізм та ресурси забезпечення. 

Хід реалізації Програми, відповідно до своїх повноважень, забезпечує міська рада, 

сільські ради, як партнери, спеціалізоване підприємство, суб’єкти господарювання, мешканці 

міста та сіл. 

В межах Заводської міської ради знаходиться полігон твердих побутових відходів 

площею 1,5 га з проектним обсягом видалення 266 140 м
3
, який введений в експлуатацію 

24.11.2000 року.  

Полігон розрахований для приймання, складування  та ізоляції ТПВ, сміття з вулиць та 

промислових відходів 4 класу токсичності. Обслуговується працівником полігону ТПВ. Для 

розрівнювання та ущільнення відходів використовується бульдозер ДТ-75. Доставка відходів 

на полігон здійснюється сміттєвозами  «ВЛІВ СУПЕР МІНІ 80-8,1 G 7 3309» з боковим та 

«ВЛІВ МІНІ 9-10 МZ 4571» заднім завантаженням. 

На території ради запроваджено два способи збирання сміття. Перший – контейнерний -  

охоплює багатоквартирний житловий фонд міста, соціальну сферу та підприємства. 

Кількість абонентів усього 1 878. 

З них: 1267 – багатоквартирний житловий фонд; 



538 – кооперативи; 

             65– підприємства та підприємці; 

             8– бюджетні організації. 

Вартість послуг для населення, що проживає в багатоквартирних будинках,  складає з 

ПДВ 43,98 грн/м
3
 ; 

 для бюджетних споживачів – 72,12 грн/м
3
; 

 для інших споживачів – 81,54 грн/м
3 
; 

З утримання полігону  

 бюджетних установ – 24 грн/м
3
 ; 

 для інших споживачів – 27,18 грн/м
3 

. 

Другий спосіб охоплює приватний сектор. Збір ТПВ здійснюється в мішки з логотипом 

ємністю 110 л, за розробленими графіками. 

Кількість абонентів становить - 464 в м.Заводське - 92 в с.Токарі – 13. 

Надаємо послуги контейнерним способом по збору ТПВ в селах  Бодаква та Погарщина – 

12 абонентів. Вартість послуги – 66,48 грн/м
3
. 

Контейнерний парк складає 121 контейнер з оцинкованої сталі та 32 пластмасових 

місткістю 1,1 м
3
. 

По 14 контейнерів розташовано в с. Піски та с. Токарі, по 5 в с. Бодаква та                             

с. Погарщина. 

За 2018 р. вивезено 7,5 тис.м
3
 сміття на суму 380,6 тис.грн.  

Від організацій (самовивіз) прийнято 4,1 тис. відходів, надано послуг на суму 110 

тис.грн. 

Крім того виконуються роботи з благоустрою, підприємством вивезено сміття в кількості 

4,5 тис.м
3
, ліквідовано 297 несанкціонованих сміттєзвалищ загальною площею 7 121 м

2
 . 

Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми базується на основі чинного 

законодавства із залученням коштів: 

  міського бюджету; 

 бюджетів сіл (спільні заходи Програми); 

 коштів спеціалізованого підприємства; 

 бюджетів інших рівнів; 

 коштів підприємств, громадських організацій та з інших джерел в межах діючого 

законодавства України. 

 

Особливі умови 

           Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Постанови 

Кабінету Міністрів України «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» 

виконавця із вивезення побутових відходів на території Заводської міської ради визначати на 

конкурсних засадах. 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік заходів, спрямованих на виконання Програми. 

 

 
№ 

п/п 

Заходи Програми Вартість, 

тис.грн. 

Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

1. Придбання сміттєвоза з боковим 1850,00 2019 – 2021 державний, 



завантаженням СБМ-301/2 на шасі 

МАЗ-4371 з захватом під 

контейнер місткістю 1,1 м
3
 

обласний, міський 

та сільські 

бюджети 

2. Придбання контейнерів 

пластикових місткістю 1,1 м
3 

, в 

кількості 50 шт. 

325,00 2019 -2021 обласний, міський 

та сільські 

бюджети 

 Придбання контейнерів 

пластикових місткістю 120 л
 
, для 

приватного сектору, в кількості 

1000 шт. 

1000,00 2019-2021 обласний та 

міський бюджет 

3. Влаштування контрольних 

свердловин на полігоні ТПВ, 3 шт 

37,9 2019-2021  міський та   

сільські бюджети 

 - труба осадна d-110 м/п 0,8062   

 - оголовок свердловини 3 шт. 0,900   

 - фільтр d 110, 3 шт. 0,939   

 - буріння свердловини, 45 м 0,27   

 - обетонування оголовків 0,200   

4. Влаштування огорожі полігону 

ТПВ 300 м/п 

125,28 2019-2021  міський та 

сільські бюджети 

5. Влаштування дезбар’єра 30,00 2019-2021 міський та сільські 

бюджети 

6. Поточний ремонт контейнерних 

майданчиків 91 м
2 

45,5 2019-2021 міський бюджет 

 Всього: 3416,8   

 

Очікувані   результати. 

 

         При повному виконанні Програми очікуються короткотривалі результати: 

- придбання сміттєвоза з боковим завантаженням; 

- придбання 50 контейнерів об’ємом 1,1 м
3 

та пластикових контейнерів 1000шт. 

об’ємом 0,120 м
3
; 

- приведення полігону ТПВ до відповідних вимог і норм; 

- організація збору та вивозу ТПВ в громадах сіл Лука та Погарщина; 

- удосконалення та покращення якості послуг з вивозу ТПВ в м.Заводське та селах 

Піски, Бодаква, Токарі, Корсунівка та Сенчанській ОТГ; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на територіях населених пунктів, 

охоплених організованим збором ТПВ; 

- підвищення культури населення в поводженні з ТПВ. 

       

     Перспективні наслідки. 

 

 очікується покращення екологічного стану навколишнього середовища в місті 

Заводське та селах Погарщина, Лука, Токарі, Піски, Бодаква, Корсунівка та 

Сенчанській ОТГ; 

 економія коштів місцевих бюджетів, які будуть направлені на вирішення інших 

заходів у громадах; 

 можливість перетворити сферу санітарної очистки та поводження з відходами на 

самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства; 

 підвищення іміджу органів місцевого самоврядування територіальних громад; 

 населені пункти наберуть більш привабливого вигляду для гостей та їх мешканців; 



 досвід, отриманий в ході впровадження Програми в плані співпраці територіальних 

громад та поводження з ТПВ буде розповсюджений серед інших територіальних 

громад. 

Виконання Програми дасть змогу: 

 у економічній сфері: 

 значно зменшити кількість фінансових витрат з місцевих бюджетів  учасників 

спільних заходів Програми, пов’язаних з ліквідацією несанкціонованих сміттєзвалищ. 

у соціальній сфері: 

 підвищення культури населення громад м. Заводське та селах Погарщина, Лука, 

Токарі, Піски, Бодаква, Корсунівка та Сенчанській ОТГ  у поводженні з ТПВ; 

 істотного зменшення кількості правопорушень у сфері забруднення навколишнього 

середовища. 

у організаційно – господарській сфері: 

    забезпечення ефективності роботи та розвитку спеціалізованого підприємства; 

 стовідсоткове використання обладнання та транспортних засобів за цільовим 

призначенням. 

 

 

 

 


