
 

У К Р А Ї Н А 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
                                                    

від 13 червня 2018 року            № 181 

 

Про схвалення проекту рішення  
міської ради “Про  затвердження  
Програми поводження з твердими  

побутовими відходами на території  
міста Чорткова на 2018 - 2020 роки”  

 
  З метою покращення екологічного стану міста у сфері поводження з 

твердими побутовими відходами,  розглянувши проект рішення міської ради 

“Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території міста Чорткова на 2018-2020 роки”, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий   комітет  міської  

ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1.Схвалити та винести на розгляд міської ради проект рішення “Про 

затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території міста Чорткова на 2018-2020 роки” (згідно додатку). 

 

2.Копію рішення надати у відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою та інфраструктури міської ради. 

 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р. М. 

 

 

Міський голова                  Володимир ШМАТЬКО 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА  

поводження з твердими побутовими відходами  

на  території міста Чорткова на 2018-2020 роки  

 

1. Паспорт Програми  

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури  

2. Назва нормативно правового акту Закони України «Про відходи», «Про 

охорону навколишнього природного 

середовища»,  «Про місцеве 

самоврядування», Постанови КМУ № 265 від 

04.03.2004 «Про затвердження Програми 

поводження з твердими побутовими 

відходами». 

3. Розробник програми Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

 КП “Чортківський комбінат комунальних 

підприємств”, ПП “Катруб” 

6. Учасники програми Міська рада,  КП “Чортківський комбінат 

комунальних підприємств”, ПП “Катруб” 

7. Термін реалізації програми 2018-2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Кошти міського бюджету 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

900 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 900 тис. грн. 

 коштів інших джерел  



 

2. Загальні положення 

 

 Тверді побутові відходи (надалі — ТПВ) утворюються у процесі 

життєдіяльності людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні 

матеріали тощо) і накопичуються у жилих будинках, соціально-культурних та 

побутових закладах, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та 

інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю 

компонентів. Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ називається 

морфологічним складом. Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, 

зберігання, перевезення та захоронення. Це призводить до утворення 

шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря та підземні 

води. 

 Місто Чортків у сучасних умовах зіткнулося із труднощами, які 

стосуються поводження з ТПВ, основними з яких є: 

- зміна морфології 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; 

- попадання у контейнери для ТПВ небезпечних та специфічних відходів. 

 Програма поводження з ТПВ на території міста Чорткова на 2018-2020 

роки (надалі — Програма) — це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у 

часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, 

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

інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем 

у сфері поводження з ТПВ; дії, спрямовані на запобігання утворенню ТПВ, їх 

збирання, транспортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, 

видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 

операціями та нагляд за місцями видалення. 

 Програма розроблена на виконання Законів України “По відходи”, “Про 

охорону навколишнього природного середовища”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 265 “Про затвердження програми 

поводження з твердими побутовими відходами”, розпорядження  Кабінету 

Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р “Про схвалення Концепції 



Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки” та 

відповідно до Закону України “Про відходи”, Закону України “Про місцеве 

самоврядування”. 

3. Мета Програми 

 

 Основною метою Програми є координація дій місцевої влади, суб’єктів 

господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації 

загальнодержавної Програми поводження з ТПВ та державної політики у сфері, 

яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого 

впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, 

створення умов щодо роздільного збирання з метою збільшення ресурсо-

сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів. 

 

4. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами 

 

 Населення міста Чорткова складає 29 000 чоловік. На території міста 

функціонують промислові підприємства, підприємства побутового 

обслуговування населення, об’єкти торгівлі, установи соціально-культурного 

призначення (районна лікарня, загальноосвітні школи, дитячі дошкільні 

заклади, інші культурно-розважальні заклади, державні установи). Площа міста 

складає 30 км
2
. Населення разом із промислово-господарським комплексом 

утворюють щорічно близько 7000 тон твердих побутових відходів. 

 26 червня 2017 року Чортківською міською радою проведено конкурс на 

визначення виконавця послуг по вивезенні твердих побутових відходів з 

території міста Чорткова. За результатами конкурсу було визначено виконавцем 

послуг з вивезення твердих побутових відходів ПП “Катруб”. 

 Відповідно до Правил благоустрою міста Чорткова фізичні та юридичні  

особи зобов’язані виконувати вимоги законодавства України у сфері 

поводження з відходами, зокрема у встановленому порядку укладати угоди, 

проводити оплату за користування послугами підприємств, які здійснюють 

збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення 

відходів, забезпечувати чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності 

або користуванні, оренді (суборенді). Договір на вивіз, зберігання та 

захоронення ТПВ є обов’язковим згідно з вимогами законодавства України. За 

не укладання договорів передбачена адміністративна відповідальність. 



 Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодніх 

умов, пори року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя 

населення. 

 На території міста Чорткова встановлено 430 контейнерів, ємністю 1,1 

м.куб. До морфологічного складу твердих побутових відходів, що утворюються 

на території міста Чорткова входять наступні компоненти: папір, картон 20-

30%, харчові відходи 28-45%, дерево1,5-4%, метали  1,7-4,8%, текстиль 4-7%, 

скло 3-8%, шкіра, гума, взуття 1-4%, пластмаса 1,5-5%, інше 1-3%. Процентні 

співвідношення морфологічної сполуки ТПВ досить умовні, тому що на 

співвідношення складових впливають ступінь благоустрою житлового фонду, 

сезони року, кліматичні й інші умови. У складі ТПВ постійно збільшується 

вміст паперу, пластмас, різного роду банок, поліетиленових плівок і інших 

упакувань.  

 Для вивезення будівельних та побутових великовантажних відходів 

фізичні та юридичні особи повинні укласти додаткову угоду з підприємством, 

яке обслуговує житловий фонд або з перевізником ТПВ.  

 Існують особливі види відходів, які утворюються населенням міста, проте 

поводження з ними не здійснюється у рамках системи поводження з ТПВ.  

 До особливих видів відходів відносяться: 

- побутові миючі та інші хімічні засоби; 

- батереї та акумулятори; 

- фарби та хімікати побутового призначення; 

- продукти садівництва (пестициди, добрива тощо); 

- протерміновані медикаменти та медичні відходи; 

- відходи електричного та електронного обладнання; 

- інші небезпечні відходи. 

 На сьогоднішній день ці види відходів збираються разом з іншими ТПВ, 

що є екологічно неприпустимо. Тому у місті Чорткові слід створювати 

альтернативні методи збирання та переробки небезпечних відходів. Створення 

та запровадження єдиної цілісної системи збору та утилізації особливих 

відходів дозволить суттєво зменшити їх вплив на довкілля. 

 Об’єктом уваги міської ради також є ситуація у сфері поводження 

жителів міста з твердими побутовими відходами, що підлягають повторному 

використанню, а саме: скло, папір, ПЕТ-пляшки, та інші вироби із пластику. В 

2016 році на території міста Чорткова частково запроваджено роздільний метод 



збору ТПВ. З цією метою встановлено 47 контейнерів для збору ПЕТ-пляшок та 

інших виробів із пластику.  

 Система роздільного збирання дозволяє найбільш якісно вилучати 

вторинну сировину з потоку ТПВ. Це зменшує кількість відходів, які 

підлягають захороненню, сприяє розв’язанню екологічних, соціальних проблем 

та ресурсозбереженню і підвищує рентабельність сфери поводження з ТПВ. 

Основною проблемою отримання вторинної сировини є її відокремлення від 

іншого сміття. 

 Для зміни нинішньої ситуації необхідно докорінно змінити свідомість 

громадян по відношенню до поводження з побутовими відходами, зокрема, 

вести боротьбу з несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг,  

впроваджуючи систему євроконтейнерів, яка грунтується на роздільному 

збиранні побутових відходів і дозволяє кожному в зручний для нього час 

виносити сміття, і, не чекаючи приїзду сміттєвоза, вирішувати багато проблем у 

домашньому побуті, що дозволить позбутися ТПВ у домівках, а також у дворах 

приватного сектору, квартирах,  на вулицях і парках міста та прилеглої до нього 

території. 

 На території міста триває процес утворення несанкціонованих звалищ 

ТПВ, трапляються непоодинокі випадки, коли побутові відходи складують у 

природних рельєфних утвореннях — балках, ярах тощо. 

 Дана програма дасть змогу удосконалити систему збору ТПВ роздільним 

методом, що значною мірою покращить благоустрій міста, екологічний стан 

довкілля, підвищить громадську свідомість його мешканців. 

 Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних із поводженням з 

побутовими відходами, можливе лише за умови розв’язання основних завдань, 

визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами на 

території міста Чорткова на 2018-2020 роки.  

 

5. Основні завдання Програми 

 

 Для досягнення мети Програми передбачається розв’язати такі основні 

завдання: 

- повторне використання деяких компонентів ТПВ; 

- завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТПВ за 

фракціями — скло-папір-пластик; 

- зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення; 



- розроблення та затвердження схеми санітарного очищення міста; 

- організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору індивідуальним 

вивозом; 

- проведення робіт з рекультивації полігону твердих побутових відходів; 

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території; 

- облаштування контейнерних майданчиків; 

- запровадження єдиної системи збору та утилізації небезпечних відходів. 

 

6. Фінансування Програми 

 

 Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

базується на основі чинного законодавства з залученням коштів: 

- місцевого бюджету; 

- державного бюджету; 

- приватного капіталу; 

- іноземних інвестицій. 

 

7. Очікувані результати 

 

 Виконання Програми дасть змогу: 

- покращити рівень культури у сфері поводження з відходами; 

- зменшити шкідливий вплив твердих побутових відходів на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людини; 

- покращити якість обслуговування міста у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

- забезпечити впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з 

метою використання ресурсоцінних компонентів та зменшення впливу 

небезпечних відходів на екологічний стан міста; 

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів; 

- запровадити нові технологій переробки, сортування відходів. 

 

 

Секретар міської ради       Я. П. Дзиндра 

 

 

 



              Додаток 1  до Програми поводження з  

              твердими побутовими відходами на  

              території міста Чорткова 

              на 2018-2020 роки 

 

Ресурсне забезпечення Програми поводження  

з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    тис. грн. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання програми 

 

2018 рік 

 

2019 рік 2020 рік 
Усього витрат на виконання 

програми  

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

300 300 300 900 

Міський бюджет 300 300 300 900 

Обласний, районні бюджети -    

Державний бюджет -    

кошти не бюджетних джерел -    

 

 

 

Секретар міської ради              Я.П.Дзиндра 

 

 

 



              Додаток 2 до Програми поводження з  

              твердими побутовими відходами на  

              території міста Чорткова 

              на 2018-2020 роки 

 

Напрями діяльності та заходи Програми поводження  

з твердими побутовими відходами на території міста Чорткова на 2018-2020 роки 

тис. грн. 
№ 

з/п Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість) 

1. 

Зменшення шкідливого 

впливу відходів на 

навколишнє природне 

середовище і здоров’я 

людей 

Розробити та затвердити схему 

санітарної очистки міста Чорткова 
2018-2020 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури 

Міський бюджет 

2018 - 300 

2019 - 300 

2020 - 300 

2. Ліквідувати всі несанкціоновані звалища 

ТПВ в разі їх появи 
2018-2020 

КП “Чортківський комбінат 

комунальних підприємств” 

3. Облаштування контейнерних 

майданчиків 
2018-2020 

КП “Чортківський комбінат 

комунальних підприємств” 

4.  Облаштування контейнерів для збору 

небезпечних відходів 
2018-2020 

КП “Чортківський комбінат 

комунальних підприємств” 

5. 
Рекультивація сміттєзвалища 2018-2020 

КП “Чортківський комбінат 

комунальних підприємств” 

6.  Впровадження роздільного збору ТПВ у 

житловому секторі, бюджетних 

установах та на підприємствах 

2018-2020 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури 

7. 
Проведення рекламно-інформаційних, 

роз’яснювальних заходів щодо 

поводження з ТПВ із залученням засобів 

масової інформації, мережі інтернет, 

листівок, плакатів 

2018-2020 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури, сектор з питань 

внутрішньої політики і зв’язків з 

громадськими організаціями і 

засобами масової інформмації 

 

Секретар міської ради              Я.П .Дзиндра  


