
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 

 

24 грудня 2020 року                               с.Судилків                                № 2 

 

Про затвердження Програми поводження з 

твердими побутовими відходами на території 

Судилківської сільської ради на 2021- 2023 

роки. 

 

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши 

інформацію Судилківського сільського голови Тетяни Котик, враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи  

(голова комісії Юрій Лінник) сільська рада   

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію про виконання Програми  поводження з твердими побутовими 

відходами на території Судилківської сільської ради на 2017- 2020 роки взяти до відома 

(додається).  

2. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 

території Судилківської сільської ради на 2021- 2023 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина Тихонюк) та 

постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи  (голова комісії 

Юрій Лінник). 

 

   

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення  Судилківскої сільської ради 
VIII cкликання від 24.12.2020 року № 4 

 

 

Інформація 

про  виконання Програми  поводження з твердими побутовими відходами на території 

Судилківської сільської ради на 2017- 2020 роки 

 

Рішенням 1 сесії сільської ради від 04.01.2017 року №23 затверджена Програми  

поводження з твердими побутовими відходами на території Судилківської сільської ради на 

2017- 2020 роки. 

Метою програми було покращення поводження з твердими побутовими відходами на  

території Судилківської сільської ради на 2017 - 2020 роки є координація дій органу 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.. 

На території сільської ради було здійснено вивезення та утилізація побутових відходів 

власними силами та задіяними послугами сторонніх організацій. Проводилась ліквідація 

несанкціонованих звалищ та санація території.  

За 2017-2020 роки на реалізацію програми було використано кошти в сумі 675,0 тис.грн. 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішення Судилківскої сільської ради 
VIII cкликання від 24.12.2020 року № 3 

 

Програми  

поводження з твердими побутовими відходами на території  

Судилківської сільської ради на 2021 - 2023 роки. 

 
Паспорт програми 

 

Загальна характеристика району: 

Площа території (км2) – 386,762 

Кількість населення (тис. чол.) – 13,258 

Специфікація - екологічна 

Дата затвердження Програми 
(найменування і номер відповідного 

нормативного акту) 

Рішення  сесії сільської ради VIІІ 

скликання від  24.12.2020 року № 

Головний розробник Програми Судилківська сільська рада 

Мета Програми координація дій органу 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 

Термін і етапи реалізації Програми 2021 – 2023 роки 

Виконавці Судилківська сільська рада 

Обсяг коштів, необхідних на фінансування заходів – всього (тис. 

грн.) 
1500,00 

Основні джерела фінансування кошти бюджету сільської ради; 

Система організації контролю за виконанням Програми - постійна комісія з питань 
житлово-комунального господарства та 

комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 
- постійна комісія з питань 

фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

- Вступ. 
Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) - це комплекс 

взаємно пов'язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, 

ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно - гігієнічних, фінансово - економічних, соціальних, 

інформаційних, освітньо - виховних, тощо, спрямованих на розв'язання проблем сфери 

поводження з ТПВ на території Судилківської сільської ради. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Судилківської 

сільської ради на 2021 - 2023 роки розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 



України від 4 березня 2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими 

побутовими відходами”, Закону України «Про відходи». 

 

Мета Програми. 

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами на  території 

Судилківської сільської ради на 2021 - 2023 роки є координація дій органу 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. 

 

Основні завдання Програми. 
- Зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на 

звалищах. 

- Збільшення використання ресурсо - цінних компонентів ТПВ. 

- Впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації. 

- Покращення якості і розширення обсягів надання послуг. 

- Зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення. 

Розділ І. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими 

відходами. 
Населення території Судилківської сільської ради складає 13,392 тис.чол. На території 

сільської ради функціонують промислові підприємства та підприємства переробки (приватні 

мукомельні), побутового обслуговування населення (цехи по виготовленню меблів, ремонту 

побутової техніки, перукарні), об'єкти торгівлі, установи соціально - культурного призначення 

(амбулаторія, фельдшерсько акушерські пункти,  загальноосвітні школи, дитсадки, будинок 

культури, сільські клуби і інші культурно-розважальні заклади, а також державні установи, 

залізнична станція.  

На території сільської ради налічується п’ять сміттєзвалищ загальною площею, які 

мають акти вибору земельних ділянок.  

Охоплення населення приватного сектору жителів селищ та сіл договорами на вивезення 

ТПВ знаходиться в стадії розроблення. Мешканці будинків приватного сектору здійснюють 

часткове захоронення та переробку (згодовування харчових відходів домашнім тваринам, 

спалення, перепрівання та перетворення на гній) побутових відходів самостійно в свої садибах. 

Відсутність організації збирання твердих побутових відходів в приватному секторі призводить 

до утворення стихійних звалищ в ярах, посадках і т.п., що значно погіршило екологічний і 

санітарний стан сільської ради і довкілля в останні 10-15 років. Також досягнення в технології 

виробництва синтетичної тари і упаковочної продукції та продукції побутового вжитку, яка не 

підлягає поверненню для повторного вживання і не збирається для переробки, значною мірою 

вплинуло на збільшення накопичення ТПВ і засмічення довкілля. 

Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам: відсутні свердловини для 

контролю забруднення підземних вод, звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні 

шляхи засмічені. Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для 

затримання легких (летючих) фракцій відходів. 

На території сільської ради триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, 

непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – 

балках, ярах тощо. 

Сучасна структура системи санітарного очищення території сільської ради недосконала.  

ІІ. Основні завдання Програми. 
Для досягнення мети програми передбачається: 

    -  реформування системи санітарного очищення ; 

    -  організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору; 

    - посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання 

шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок після 

закриття звалища; 



    - зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних 

високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання. 

ІІІ. Основні напрямки розв'язання завдань Програми. 
Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками: 

 ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території; 

 облаштування діючих сміттєзвалищ; 

 спорудження контрольних свердловин з метою контролю забруднення підземних вод; 

 облаштування санітарних зон сміттєзвалища; 

 виділення земельних ділянок для сортування сміття; 

 виготовлення проектно – кошторисної документації на місця видалення відходів; 

 замовлення та виготовлення проектів землеустрою щодо виділення земельних ділянок 

під місця видалення відходів. 

ІV. Етапи виконання Програми. 
Згідно з додатками Програми передбачається здійснити її виконання у 2021 – 2023 роки 

створення нормативно – правової бази у сфері поводження з ТПВ. 

V. Механізм забезпечення Програми. 
Контроль за ходом реалізації програми здійснюють постійна комісія з питань 

агропромислового комплексу, земельних ресурсів, землекористування, постійна комісія з 

планування бюджету та фінансів. 

Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечують 

сільська рада. 

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою, базується на основі 

чинного законодавства з залученням коштів: 

- бюджету сільської ради; 

- приватного капіталу; 

VІ. Очікувані результати впровадження Програми 
Виконання Програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище; 

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів; 

дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ та покращити 

екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть змогу надавати мешканцям 

відповідні якісні послуги. 

VІI. Орієнтовні обсяги фінансування Програми. 
Виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами передбачає 

орієнтовну суму фінансувань за 2021-2023 роки в розмірі 1500,0 тис.грн.. 

VIII. Реалізація заходів Програми та контроль за її виконанням. 
Для реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами формується 

робоча група, яка обирає Голову, що є одночасно керівником Програми. Робоча група здійснює 

свою діяльність шляхом розподілення обов'язків між її членами відповідно до фахової 

підготовки та посад, які вони обіймають, щодо поточної роботи з реалізації Програми, а також 

систематичних засідань для взаємного інформування, обговорення та прийняття колективних 

рішень. Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та 

обсягами фінансування, запланованими в Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у 

заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших не передбачуваних причин, до 

Програми вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз 

причин зриву виконання Програми та робляться оргвисновки, спрямовані на подальше 

обов'язкове виконання всіх запланованих заходів Програми у встановлені терміни. 

 

 

           

Сільський голова      Тетяна КОТИК 

 

 

 



Додаток №1 
до Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Судилківської сільської ради 

на 2021 – 2023рр. 

 

      Заходи  

Програми поводження з твердими побутовими відходами  

на території Судилківської сільської ради на 2021 - 2023 роки 

 

Заходи Програми Відповідальні виконавці, 

співвиконавці 

Термін 

виконан

ня 

(рік) 

Джерела 

фінансування 

1. Переглянути діючі схеми 

санітарної очистки населених 

пунктів сільської ради 

сільська рада 

 

 

2021 кошти 

сільської ради 

2. Ліквідовувати всі 

несанкціоновані сміттєзвалища 

твердих побутових відходів в 

разі їх появи 

сільська рада 

 

 

2021 -

2023 

кошти 

сільської ради 

3. Забезпечити 75 - ти 

відсоткове охоплення житлових 

будинків приватного сектора 

централізованим вивезенням 

сміття 

сільська рада 

 

 

2021-

2023 

кошти 

сільської ради 

4.Привести в належний стан 

існуючі сміттєзвалища 

(під'їзні шляхи, захисні зони, 

відведення стічних вод, 

виготовлення проектно – 

кошторисної документації, 

проектів землеустрою) 

сільська рада 

 

 

2021-

2023 

кошти 

сільської ради 

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 



Додаток 2 до «Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території Судилківської сільської 

ради на 2021-2023 роки» 

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів спрямованих на вдосконалення системи поводження  

з побутовими відходами на території Судилківської сільської ради на  2021 - 2023 роки 

 

№ 
п/п 

Найменування заходів Витрати за роками реалізації Програми, тис.грн Джерело 
фінансування 

2021 р. 2022 р. 2023 р. . 

Заходи нормативно-інструктивного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо - виховні, організаційні 

1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на сміттєзвалище с. Судилків     кошти 
Судилківської 

сільської ради 

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на сміттєзвалище с. Білокриниччя     кошти 
Судилківської 

сільської ради 

3 Вивезення побутового сміття з приватного сектору найманим автотранспортом     кошти 
Судилківської 

сільської ради 

 Всього 500,0 500,0 500,0   

 ∑   

 

 

Головний бухгалтер                                      Олена ЛАБУНЕЦЬ  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Судилківської сільської ради 

на 2021 – 2023 рр. 

 

 Робоча група 

 по реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами 

 на території Судилківської сільської ради на 2021-2023 роки 

№ 

п/п 

П.І.П Посада 

1. Котик Т.М. сільський голова - голова робочої групи 

2. Ханич М.М. спеціаліст з питань ЖКГ - заступник голови робочої групи 

Члени робочої групи: 

3. Лабунець О.П. головний бухгалтер Судилківської сільської ради 

4. Тихонюк В.Д. депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

5. Лінник Ю.П. депутат сільської ради, голова постійної комісії з питань 

житлово-комунального господарства та комунальної 

власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи 

6. Вознюк М.П. член виконавчого комітету, головний лікар Судилківської 

амбулаторії загальної практики – сімейної медицини 

 

 

Секретар сільської ради:                                                                    Алла ТОВСТЮК 

 


