ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від _____________ 2014 року

№
м. Новомиргород

Про розробку районної Програми
поводження з твердими побутовими
відходами на 2014-2017 роки
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня
2004 року № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими
побутовими відходами ”, Закону України «Про відходи» районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму поводження з твердими побутовими
відходами на 2014-2017 роки.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації,
рекомендувати виконкомам міської, селищної та сільських рад:
- забезпечити виконання заходів Програми та її належне фінансування ;
- застосувати сучасні підходи та технології у сфері поводження з
побутовими відходами, а саме роздільний збір побутових відходів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради «З питань екології, природних ресурсів, благоустрою
та житлово – комунального господарства».

Голова районної ради

М. ЧЕПІЖАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від __________ № ____

РАЙОННА ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами на 2014 – 2017 роки
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.
Програма поводження з твердими побутовими відходами в
Новомиргородському районі на 2014 - 2017 роки (далі Програма) 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».
І. Мета Програми
Основною метою програми поводження з твердими побутовими
відходами в Новомиргородському районі на 2014 - 2017 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 та створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,
перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів.
ІІ. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами.
Населення території Новомиргородського району складає 28,9 тис.чол.
Утворювачами відходів на території населених пунктів є: населення,
бюджетні установи, підприємства, організації різних форм власності.
Відходи утворюються в місцях загального користування (вулиці, дороги,
сквери, кладовища).
В районі для збору твердих побутових відходів відведено
24 земельних ділянок загальною площею 19,31 га. Земельні ділянки для
збору твердих побутових відходів не паспортизовані за виключенням таких
сільських рад як Йосипівської, Мартоніської та міста Новомиргород.

Санітарно-захисні зони витримуються, ділянки розміщені поза межами
сіл. Не на всі населені пункти району розроблено схеми санітарного
очищення населених пунктів. Санітарна очистка на даний час здійснюється
тільки в місті Новомиргороді без контейнерним методом, від приватного
сектору та контейнерним від багатоповерхівок. Виконавцем послуг по збору
та
вивезення
відходів
визначено
Комунальне
підприємство
«Новомиргородські муніципальні інженерні мережі» Новомиргородської
міської ради. Розроблені графіки вивезення відходів. КП НМІМ має
3 одиниці транспорту для вивезення сміття. На даний час така кількість
транспортних засобів не в змозі виконати вчасно існуючий обсяг перевезень
ТПВ на звалище. Контейнери та площадки для збирання сміття є лише біля
багатоповерхівок в м. Новомиргороді.
По всіх сільських радах, в тому числі і в яких є розроблені схеми
санітарного очищення населених пунктів утилізація, збирання побутових
відходів
проводиться
приватним
транспортом
населення,
крім
Пурпурівської, Йосипівської, Листопадівської сільських рад (збір відходів
проводиться згідно графіку).
Основним способом видалення твердих побутових відходів є їх
захоронення на сміттєзвалищах, що в переважній більшості не відповідає
санітарно-екологічним нормам. Значна частина звалищ у сільських
населених пунктах є стихійними, не мають обвалування та інших засобів
захисту довкілля. Тривале накопичення побутових відходів на звалищах
приводить 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 району. 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).
Населення приватного сектору сіл договорами на вивезення ТПВ не
охоплено. Мешканці будинків здійснюють часткове захоронення та
переробку побутових відходів самостійно на своїх садибах. 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.
Гострою є потреба впровадження роздільного збору
твердих
побутових відходів, що дасть можливість зменшити обсяг відходів на
захоронення, повторне використання сировини. ЇЇ вирішення потребує
значних коштів.
Стан сміттєзвалищ також не відповідає встановленим вимогам:
звалища не обваловані, немає живої огорожі, під'їзні шляхи засмічені.
Сортування відходів не проводиться, відсутні переносні сітчасті огорожі для
затримання легких (летючих) фракцій відходів.

В районі
також не належним чином забезпечено ліквідацію
несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів.На території району
триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ.
Сучасна структура системи санітарного очищення території району
недосконала.
Звалища твердих побутових відходів стають одним із найбільших
забруднювачів навколишнього природного середовища.
ІІІ. Основні завдання Програми:
Завданнями програми є здійснення комплексу заходів, спрямованих на
поліпшення стану діючих сміттєзвалищ, ліквідацію несанкціонованих
сміттєзвалищ, поліпшення екологічного та санітарного стану населених
пунктів району, забезпечення виконання вимог законодавства, нормативних,
директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері
екологічної безпеки та поліпшення стану навколишнього природного
середовища.
Для досягнення мети програми передбачається:
- удосконалення системи санітарного очищення ;
- проведення паспортизації земельних ділянок для збору твердих побутових
відходів;
- організація збирання і видалення ТПВ у тому числі відходів дрібних
виробників з дотриманням схем санітарного очищення усіх населених
пунктів, запровадити роздільне збирання компонентів цих відходів;
- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для
запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини,
рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища;
- забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ
відходів з дотриманням Закону України «Про відходи»;
- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових
сучасних високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання.
ІV. Основні напрямки розв'язання завдань Програми
Розв'язати основні завдання можливо за такими напрямками:
- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;
- облаштування діючих сміттєзвалищ відповідно до вимог чинного
законодавства;
- оновлення сміттєзвозного парку;
- придбання контейнерне рів та облаштування площадок для їх розміщення;
- впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ;
- впровадження роздільного збирання побутових відходів.

VІ. Механізм забезпечення Програми
Контроль за реалізацією програми здійснюють екологічна інспекція,
районна санітарна епідеміологічна станція, відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень на місцевому
рівні забезпечують виконавчі комітети міської, селищної, сільських рад,
КП «Новомиргородські муніципальні інженерні мережі».
Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою
базується на основі чинного законодавства з залученням коштів:
- районного бюджету;
- бюджетів міської, селищної, сільських рад;
- місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
-державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища;
- приватного капіталу;
- іноземних інвестицій.
Контроль за використання бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому
законодавством.
VІІ. Очікувані результати впровадження Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
- зменшити обсяги захоронення побутових відходів в результаті
налагодження роздільного збирання;
- використовувати ресурсні компоненти, як інвестиції у промисловість;
- зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ;
- зменшити тарифи на вивезення побутових відходів для населення, там де
буде впроваджено роздільне збирання побутових відходів;
- створити умови для очищення населених пунктів від забруднення
побутовими відходами;
- поліпшити якість обслуговування населення у сфері поводження з
побутовими відходами.
Оснащення комунального підприємства сучасними сміттєвозами і
контейнерами дозволить зменшити кількість несанкціонованих сміттєзвалищ
та покращити екологічний стан як населених пунктів, так і довкілля. Дасть
змогу надавати мешканцям відповідні якісні послуги.
VІIІ. Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги їх
фінансування
Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок:
- коштів місцевих бюджетів;

- залучення приватного в тому числі інвестиційного капіталу, та інших
джерел не заборонених чинним законодавством.
Фінансове забезпечення програми здійснюється виходячи з
можливостей районного бюджету.
№ Заходи програми
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Придбання
спеціалізованих
транспортних засобів
для
забезпечення
збирання
і
транспортування ТПВ
Будівництво
(облаштування)
прибудинкових
контейнерних
майданчиків
для
роздільного збирання
та зберігання ТПВ
Придбання
контейнерів
для
роздільного збирання
та зберігання ТПВ

Придбання
і
становлення урн для
сміття
у
місцях
масового відпочинку,
на
зупинках
транспорту і в інших
необхідних місцях

фінансових

Відповідаль Терміни
Орієнтов
ні
виконання аний
виконавці
обсяг
фінансув
ання,
тис.грн
КП НМІМ
Міська рада 2014-2017 1600,0

Очікувальні
результати та
наслідки

Кошти

Придбання та
оновлення
спецтехніки.
Покращення
якості послуг

Держвні, кошти
підприємства,
міський бюджет,
інші джерела.

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017

120,0

Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста

Держвні, кошти
підприємства,
міський бюджет,
інші джерела.

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017

140,0
126,0

Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста

Держвні, кошти
підприємства,
міський,
селищний
сільський
бюджет, інші
джерела.

40,0
32,0

Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста

Держвні, кошти
підприємства,
міський,
селищний
сільський
бюджет, інші
джерела.

Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста

Держвні, кошти
підприємства,
міський бюджет,
інші джерела.

селищна,
сільські
ради

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017
селищна,
сільські
ради

Розроблення
і КП НМІМ
впровадження
Міська рада 2014-2017
фінансовоекономічного
механізму
по
матеріальному
заохочуванню
фізичних і юридичних
осіб при здійсненні
роздільного збирання
ТПВ

20,0

6.

7.

8.

Ліквідація
джерел
забруднення
підземних
вод
та
земельних
ресурсів
(несанкціоновані
сміттєзвалища)

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017
селищна,
сільські
ради

Заходи з організації
впровадження нових
технологій
поводження
з
побутовими
відходами
Заходи
щодо
забезпечення
реалізації Програми та
удосконалення
системи управління у
сфері поводження з
ТПВ

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017

1700,0

КП НМІМ
Міська рада 2014-2017

25,0

250,0
10,0

Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста
Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста
Покращення
якості послуг
санітарноекологічного
стану міста

__________________________

Держвні, кошти
підприємства,
міський,
селищний,
сільський
бюджет, інші
джерела.
Держвні, кошти
підприємства,
міський бюджет,
інші джерела.
Держвні, кошти
підприємства,
міський бюджет,
інші джерела.

