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Про схвалення Програми поводження з 
твердими побутовими відходами на 
території Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2021-2025 роки

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до положень законів України «Про відходи», «Про 
благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 
04.03.2004 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими 
побутовими відходами», з метою координації дій органів всіх гілок 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 
ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 
природне середовище і здоров'я людей та створення умов, що сприятимуть 
забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та 
захоронення побутових відходів,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Схвалити Програму поводження з твердими побутовими відходами 
на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 
роки (далі-Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради при 
формуванні селищного бюджету передбачити кошти на реалізацію Програми в 
межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних



відносин, екології, природокористування та благоустрою (голова комісії 
Олександр КРУК).

Селищний гол Василь КОВЕНЬКО



СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради 
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П рограма
поводження з твердими побутовими відходами на території 

Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки

І. Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

2. Розробник Програми
Відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

3. Співрозробники Програми Виконавчі органи Володимирецької
селищної ради

4. Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ економіки, інвестицій, 
житлово-комунального господарства 
Володимирецької селищної ради

5. Учасники Програми

Виконавчий комітет Володимирецької 
селищної ради, комунальні підприємства, 
суб’єкти господарювання, населення 
громади

6. Терміни реалізації Програми 2021-2025 роки

7.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
тис. гри.

Обсяг фінансування визначається 
щороку відповідно до бюджетних 
призначень на поточний рік та потреби

8.
Основні джерела 
фінансування Програми

Бюджет Володимирецької селищної ради, 
фонд охорони навколишнього природного 
середовища, кошти комунальних 
підприємств та інші джерела, 
незаборонені законодавством

П. Загальн і положення

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є закони України; 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про благоустрій 
населених пунктів», Постанова Кабінету Міністрів України 
від 4 березня 2004 р. № 265 «Про затвердження Програми поводження з



твердими побутовими відходами», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 8 листопада 2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії 
управління відходами в Україні до 2030 року», інші нормативно-правові акти 
Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого 
органу з питань житлово-комунального господарства, а також рішення селищної 
ради.

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі - ТПВ) - це 
комплекс взаємопов'язаних та узгоджених в часі заходів; організаційних, 
технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - 
гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, інформаційьшх, освітньо - 
виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери поводження з ТПВ 
в населених пунктах Володимирецької селищної територіальної громади.

Програма розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних 
заходів щодо збору, видалення, знешкодження, утилізації твердих побутових 
відходів на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду, правової, 
нормативної, техніко-економічної системи поводження з відходами, 
економічних, інформаційно-освітніх заходів.

Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених 
пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення 
коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційнріх та кредитних ресурсів, міжнародної 
технічної допомоги.

На даний час в населених пунктах Володимирецької селищної 
територіальної громади багато проблем пов’язаних з поводженням з твердими 
побутовими відходами. Утворення відходів збільшується, що призводить до 
негативного впливу на навколишнє середовище і здоров’я населення. 
Охоплення послугами зі збирання відходів недостатнє, що веде до утворення 
несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого впливу. За термінами 
впровадження, ця Програма розроблена на 2021 -  2025 роки.

III. М ета П рограми

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами 
на території Володимирецької селищної територіальної громади на 
2021-2025 роки -  є координація дій органів всіх гілок 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 
ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 
природне середовище і здоров'я людей.



IV. Основні цілі Іїрог{зами

1. Знизити рівень негативного впливу на здоров’я людей та навколишнє 
середовище в громаді, вносячи покращення у практику поводження з 
відходами, базуючись на принципах ієрархії, який визначає переважній порядок 
практики поводження з відходами .

2. Оптимізувати можливості для утворення нових та мінімізувати 
наявні відходи.

3. Збільшувати кількість відходів, спрямованих на переробку, повторну 
утилізацію та відновлення, де це економічно корисно та фінансово може бути 
реалізовано.

4. Збільшувати об’єм та покращити якість збору відходів.
5. Розробити можливості для очищення відходів, відновлення та 

утилізацію згідно з останніми технічними стандартами.
6. Знизити ризик загрози здоров’ю людей та безпеки навколишнього 

середовища від розповсюдження та/або з ’явлення стихійних звалищ відходів.
7. Збільшити об’єм секторальних інвестицій та поширити застосування 

принципів «розширеної відповідальності виробника» та «забруднювач 
платить».

8. Збільшити інформованість та ступінь залученості суспільства, 
зусиль, спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних з поводженням з 
відходами у рамках громади.

V. Основні завдання ї1.рограми

Основне завдання програми -  забезпечити розробку, впровадження та 
функціонування ефективної системи поводження з побутовими відходами 
шляхом застосування сучасних інструментів в даній галузі на всій території 
громади, а саме:

-  реформування системи санітарного очищення населених пунктів 
громади;

-  покращення якості і розширення обсягів надання послуг з вивезення 
відходів;

-  запровадлсення системи роздільного збору побутових відходів та 
компостування;

“  проведення просвітницьких, рекламно-інформаційних кампаній 
щодо впровадження та функціонування системи роздільного збору побутових 
відходів з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для 
життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, ощадливого 
використання природних ресурсів для підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості;

-  забезпечення додержання вимог природоохоронного законодавства 
щодо експлуатації сміттєзвалищ та підтримки належного санітарного стану в 
населених пунктах громади.



VI. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими
відходами

Селище міського типу Володимирець налічує 3863 двори 47 
багатоквартирних будинків з населенням 9311 чоловік.

Село Берестівка налічує 236 дворів з населенням 932 особи.
Село Бишляк налічує 148 дворів з населенням 734 особи.
Село Біле налічує 233 двори з населенням 804 особи.
Село Великі Телковичі налічує 258 дворів з населенням 1240 осіб.
Село Воронки налічує 419 дворів з населенням 1654 особи.
Село Довговоля налічує 603 двори з населенням 1979 осіб.
Село Жовкині налічує 265 дворів з населенням 932 особи.
Село Зелене налічує 254 двори з населенням 902 особи.
Село Зелениця налічує 70 дворів з населенням 262 особи.
Село Красносілля налічує 187 дворів з населенням 592 особи.
Село Липне налічує 77 дворів з населенням 239 осіб.
Село Луко налічує 112 дворів з населенням 406 осіб.
Село Любахи налічує 211 дворів з населенням 666 осіб.
Село Малі Телковичі налічує 93 двори з населенням 319 осіб.
Село Новосілки налічує 101 двір з населенням 334 особи.
Село Острівці налічує 116 дворів з населенням 420 осіб.
Село Половлі налічує 229 дворів з населенням 924 особи.
Село Радижеве налічує 104 двори з населенням 379 осіб.
Село Степангород налічує 617 дворів з населенням 1901 особа.
Село Хиночі налічує 304 двори з населенням 1018 осіб.
Село Чудля налічує 126 дворів з населенням 353 особи.
В громаді функціонують промислові підприємства та підприємства 

переробки, побутового обслуговування населершя, об'єкти торгівлі, ринки, 
установи соціально- культурного призначення, державьіі установи.

Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх 
захоронення на сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає 
санітарно-екологічним вимогам. Відходи здебільшого мають побутове 
походження від житлового фонду. Тривале накопичення побутових відходів на 
звалищах призводить до виникнення не передбачуваних фізико-хімічних та 
біохімічних процесів, продуктами яких є численні токсичні хімічні сполуки.

Через відсутність постійних моніторингових спостережень місць 
складування побутових відходів, останні є значними осередками забруднення 
навколишнього природного середовища громади. Ситуацію ускладнює 
відсутність ефективної системи збору та формування окремих видів відходів як 
вторинної сировини. Як результат, на сміттєзвалище потрапляє значна кількість 
матеріалів, які мають високу ресурсну цінність та підлягають переробленню 
(скло, папір, метал, поліетилен).

Звалища та полігони твердих побутових відходів стають одним із 
найбільших забруднювачів навколиіпнього природного середовища.



Захоронення твердих побутових відходів здійснюється на сміттєзвалищах, 
що розташовані на околицях населених пунктів громади.

Населення приватного сектору міста, сіл договорами на вивезення ТПВ 
охоплено не в повній мірі. Мешканці будинків здійснюють часткове 
захоронення та переробку побутових відходів самостійно на території своїх 
садиб. Відсутність організації збирання твердих побутових відходів призводить 
до утворення стихійних звалищ на полях, лісових угіддях, вздовж доріг, що 
значно погіршує екологічний і санітарний стан довкілля.

На даний час в смт Володимирець централізоване збирання та вивіз ТПВ 
здійснюється комунальним підприємством від приватного сектору тракторами 
МТЗ -  82, МТЗ - 80 та сміттєвозом (ГАЗ -  3307) з використанням 50 
контейнерів. Однак договорами охоплено лише 52 відсотки мешканців.

Збирання, заготівля і використання сировинно-цінних компонентів ТПВ в 
громаді на даний час налагоджено частково. Запровадження роздільного збору 
ТПВ є одним з завдань Програми.

Однією з найбільш значних проблем у сфері поводження з ТПВ є 
відсутність спеціалізованого рухомого складу автотехніки. Для покращення 
санітарно-гігієнічної обстановки необхідно привести у відповідність з 
вимогами природоохоронного законодавства сміттєзвалища, визначитись з 
місцями видалення відходів, облаштувати їх, а також розробити оптимальні 
маршрути руху сміттєзбиральної техніки, облаштувати існуючі контейнерні 
майданчики та встановити нові.

Оскільки до складу ТПВ входять різноманітні компоненти, доцільно 
впроваджувати новітні високоефективні, екологічно безпечні ресурсозберігаючі 
технології на основі організації роздільного збирання окремих компонентів 
ТПВ з подальшим їх сортуванням. При сортуванні відходів може вилучатись 
органічна частина для її компостування. Відібрані компоненти вторинної 
сировини можна направляти на переробку в товарну сировину.

На території громади поки що існують несанкціоновані звалища ТПВ. 
Проблемні питання функціонування ринків збирання, вивезення (перевезення), 
перероблення (оброблення), захоронеіиія та утилізації ТПВ :

-  відсутність коштів на придбання сучасної снецтехніки для вивезення 
сміття,його утилізації;

-  відсутність економічних стимулів у населення-для роздільного збору 
сміття, низька екологічна культура;

-  брак досвіду у прийнятті організаційних рішень;
-  погіршення фінансового стану комунальних підпрріємств, відсутність 

достатньої кількості коштів в бюджеті на приведення сміттєзвалищ у 
відповідність з вимогами та налагодження роздільного збирання сміття;

-  проблеми з транспортуванням скла, полімерів та іншої сировини у 
зв’язку з відсутністю в малих містах підприємств по прийому цих матеріалів і 
потрібні додаткові витрати на реалізацію.



Фінансування заходів, визнсічених програмою здійснюється за рахунок 
коштів селищного бюджету, фонду охорони навколишнього природного 
середовища, коштів комунальних підприємств та інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Фінансування програми з місцевих бюджетів здійснюється виключно за 
умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням сесії ради 
про бюджет. Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, 
можуть коригуватися відповідно до затверджених показників на відповідний 
рік.

VIII. Організація управління та контролю 
за ходом виконання Програми

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють:
- відділ економіки, інвестиції^, житлово-комунального господарства;
- комунальні підприємства, що діють на території населенріх пунктів;
- постійна комісія селищної ради з економічних питань, управління 

комунальною власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного 
розвитку, земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою.

Виконання Програми на місцевому рівні забезпечує Володимирецька 
селищна рада, суб’єкти господарювання, мешканці населених пунктів.

IX. Очікувані резуль'гати впровадження Програми

Реалізація Програми дасть змогу досягти наступних результатів:
1. Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне 

середовище;
2. Покращення стану навколиіішього природного середовища;
3. Організація збору та вивозу ТПВ;
4. Впровадження системи роздільного збору ТПВ;
5. Збільшення обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації 

відходів як вторинної сировини;
6. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;
7. Підвищення культури населення в поводженні з ТПВ;
8. Істотне зменшення кількості правопорушень у сфері забруднення 

навколишнього

VII. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Секретар селищної раДйЗ Юрій БЛИЩИК



ЗАХОДИ
з виконання Програми поводження з твердими побутовими' відходами на території Володимирецької селищної

територіальної громади на 2021-2025 роки

Додаток до Програми

Найменування
завдання

Найменування заходу Відповідальні за 
виконання

Прогнозний
обсяг

фінансових
ресурсів

для
виконання
завдання,

тис.
гривень

2021

У тому числі за роками

2022 2023 2024 2025

і Реформування
системи
санітарного
очищеінія
населених пунктів
громади

1. Розробка схеми санітарного 
очиїцеїиїя населешгх пунктів 
В ОЛод 1-і мирець кої сел и П П-! ої 
територіальної громади Вараського 
району Рівненської області та 
вігзнанення норм утворення твердих 
п о бу то в И X в і д хо д і в

Відділ економіки,
І ! ! В Є С Т И Ц І Й ,

ж и тл о в о - ко м у н а л ь и о го 
господарства

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

2. Забезпечення розробки і'а 
затвердження конкурсиої 
документації з умовами проведення 
конкурсу з визначення виконавця 
послуг з поводження з побутовими 
відходами на території 
В 0 ^  І оди М и рець кої С Є] і и Щ ]' {ої 
'гер 1'гго р і а л ь ної гр о м а д и

Віддіі] економіки, 
інвестицій,
ж и тл о во-ком у на л ьн ого 
господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3. Організація та проведення 
конкурсу 3 визначення виконавця 
послуг 3 поводження 3 побутовими 
відходами на території 
В ол оди м ир е ць кої сели щної 
територіальної громади

Відділ економіки, 
інвестицій,
житлово-комунального
господарства 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3. Покращення якості і 
розширення обсягів 
надання послуг з 
вивезення відходів

1. Забезпечення 80 -відсоткового 
охоплення житлових будинків 
приватного сектора централізованим 
вивезенням смітгя, укладення 
договорів між
власниками, ко р и с ту в ач а м и, 
орендарями житлових будинків, 
земельних ділянок, суб’єктами 
п і д  п ри є м н и ц ької д  і я Л Ь н 0  сті

В и ко н авч и й  ком і тет 
еелипщ ої ради,
КП «Аква»

35,00 10,00 2 0 , 0 0 5,00 0 , 0 0 0,00

2. Придбання баків, контейнерів в т. 
ч. для роздільноїх) обирання ТПВ

В 1 ичо н а вч и й ком і тет 
селищ ної ради,
КП «Аква»

800,00 100,00 300,00 250,00 100,00 50,00

3. Придбання спецтехніки для 
здійснсппя збору, зберігаїиія, 
уталізації та перевезення твердих 
побутових відходів

Виконавчий комітет 
селищ ної ради,
КП «Лква» 8500,00 2000,00 3000,00 2000,00 1000,00 500,00

4. Будівництво контейнерних 
майдаичінчів для збору побутових 
відході

Викоііавчий коміте'1' 
селищ ної ради,
КП «Аква»

850,00 50,00 200,00 200,00 200,00 2 0 0 , 0 0

4. Замроваджеи ня 
системи роздільного 
збору побутових 
відходів та 
компостування

1. Облаїитування та уі'риманіія 
місць для складування вторенровини

В кон а вч и й ком і і’ет 
селищ ної ради 50,00 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0 10,00 10,00 1 0 , 0 0

2. Розробка системи компостування
Виконавчий комітет 
селищ ної ради 
, КП «Аква»

0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 0 , 0 0

3.Створення компостувального 
майданчика на території смт 
Володимирець

Виконавчий комітет 
селищ ної ради,
КП «Аква»

250,00 0,00 0,00 150,00 50,00 50,00

4. Придбання техніки, засобів та 
матеріалів для запровадження 
компостування органічних відходів

Виконавчий комітет 
селищ ної ради,
КП «Аква»

1500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 500,00 500,00 500,00



5.Проведення 
просвітницьких, 
рекламно-інформацій 
них кампаній щодо 
впровадлсегіня та 
фуіікціог?ува[[ня 
системи роздільного 
збору побутових 
відходів з метою 
формування в
суспільстві розуміння 
цінності сприятливого 
для ж иттєдіяльності 
людини 
навколишнього 
природіюго 
середовищ а, 
оіцадлиіим'о 
використання 
природи)! X ресурсі в 
для п ід в и т е н н я  рівня 
С}' с П іЛ1) и ої е кол о ГІ Ч1 юї 
свідомості

І. Розробка павчальїюї програми 
сортування та компостування 
відходів для дітей дош кільного та 
шкільного віку

2. Розробка та реалізація програми 
заохочеіщя створеіпія публічних 
компостерів в ОСББ на території 
громади___________________________
3. інформаційне забезпечення 
мешканців громади для активізації 
та зростання екологічної освіченості 
здійснюється шляхом видання 
поліг’рафічної продукції з 
еколоі'і Чіюї тематики: буклети, 
листівки та брошури скологічиоі'о 
напрямку

4. Сіїстсматичнс розміщсіиія на 
о ф і І д і й 1-! ом у е б - с а і і •]' і 
Володимирецької с є і н ш д н о ї  ради, 
сторінках у соціальїп-іх мережах та 
ЗМ1 інформації стосовно посилення 
контролю в частині заборони 
спалюваш-ія відходів, за^п■пнків сухої 
рослипііості та сухостою з мстою 
захисту )іавколишш>ого природного 
середовища та попереджеііня 
н е ко н тр о л ь о в а но го с и а л ю в а н ня 
рос̂ шнності_____________________

Відділ освіти, культури, 
т’уризму, охорони 
здоров’я, молоді та 
спорту Управління 
с о ц і ал ь но -кул ьту р ної 
сфери В о л од и м и р е ць кої 
селищної ради,_________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Відділ економіки, 
інвестицій,
житлово-комуиальїюго
господарства

200,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Сектор комунікацій та 
цифрового розвитку, 
Відділ економіки,
і н ве сг и ці й, житл о во- 
комунального 
господарства

250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Сектор комунікацій та 
ц и с|) ро !Ю г'О роз 13 и тку

0,00 0,00 0,( 0,00 0,00 0,00

б.Забезіючення 
додержаїшя вимог 
п р ироддоохорон но го 
законодавства щодо 
експлуатації 
сміггєзвалищ  та
ГІ і дт р и м к и н ал еж 11 о го

1 .Ліквідація
рекультивація стихійіп-іх 
сміттєзвалищ

і ' а В ііконавчий комІ'гє'г 
селищ ної ради, КП 
«Аква»

800,00 200,00 300,00 100,00 100,00



санітарного стану в 
населених пунктах 
громади

2. Розробка землевпорядної 
документації та реєстрація речових 
прав на земельні ділянки під 
сміттєзвалищ ами населених пуьіктів 
громади

Земельний відділ, 

КГІ «Аква» 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

3. Реалізація заходів щодо 
належного утримання та 
експлуатації діючих сміттєзвалиіц

Виконавчий комітет 
селищ ної ради,
КП «Аква»

750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

4. Забезпечення паспортизації місць 
видалення відходів, проведення 
щорічних ревізій та в і і є с є і и і я  

отговлень в існуючі паспорти місць 
видалення відходів

Відділ економіки, 
інвестицій,
житлово-комунального 
господарства, КП «Аква»

130,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Усього за Програмою, 
в 'І'.Ч.

14615,00 2670,00 4400.00 3535.00 2280.00 1730.00

місцсвнй бюджет

10230,00 ] 869.00 3080.00 2475.00 1596.00 1211.00

державний бюджет 0 0 0 0 0 0

інші джерела 4385,00 801,00 1320,00 1030,00 684,00 519,00


