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1. ПАСПОРТ  

Програми  поводження з побутовими відходами в Корюківській міській 

територіальній громаді на 2022-2024 роки  

 

1. Ініціатор розроблення Програми Корюківська міська рада 

2. 

Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої вади про 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 

відходи», «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»  

3. Розробник Програми 
Виконавчий  апарат  Корюківської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 
Виконавчий комітетет Корюківської 

міської ради 

5. Учасники Програми 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК, КП 

«Благоустрій», КП «Убідське» 

6. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет 

9. 

Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, усього: 

 

4500,0 тис.грн., в тому числі: 

2022 рік-1000,0 

2023 рік-1500,0 

2024 рік-2000,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо 

накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є 

виключенням і Корюківська територіальні громада. Заходи, які вживаються 

для запобігання утворенню відходів недостатні, що загрожує не тільки 

поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної 

ситуації в цілому. Існує необхідність подальшого удосконалення і розвитку 

всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з 

відходами, з урахуванням вітчизняного та світового досвіду. 

Проблема поводження з твердими побутовими відходами (надалі - ТПВ) 

має розглядатися як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в 

плані вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела та 

екологічно небезпечного чинника. 

З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором 

забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. 

Низький рівень використання відходів для переробки призводить до 

накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його 

забруднення. 

Найбільшої гостроти набула проблема ТПВ, пов’язана, насамперед, з їх 

збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість 

винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не 

може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на 

навколишнє середовище. Основна частка відходів, що вивозяться на 

полігони, є потенційним ресурсом, який може бути використаний як 

вторинна сировина. 

В межах дії Програми  за 2019-2021 роки досягнуто певних результатів 

покращення ситуації щодо поводження з ТПВ: 

- запроваджено роздільне збирання сміття – пластикових пляшок,  

встановлено сітчаті контейнери; 

- збільшено кількість контейнерів для тимчасового зберігання відходів в  

житлових мікрорайонах міста (станом на 01.11.2021 року встановлено 116 

контейнерів, з них: 73 металевих та 43 пластикових); 

- по старостинський округах облаштовано сміттєзвалища; 

- паспортизовано полігон твердих побутових відходів в м.Корюківка   

(площа полігону 3,2833 га); 

Не зважаючи на певні досягнення, збирання побутових відходів 

залишається основним завданням санітарного очищення території громади і 

потребує подальшої  роботи в цьому напрямку.  

Основними напрямками роботи на розв’язання проблем у галузі 

поводження з ТВП громади, на які направлена Програма поводження з 

побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді на 

2022-2024 роки, є: 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг з вивезення  

ТПВ; 



- збільшення кількості та оновлення парку контейнерів для збору ТПВ; 

- покращення обслуговування сміттєзбірних майданчиків (влаштування  

твердого покриття та огородження); 

- впровадження сучасних ефективних технологій перероблення та  

утилізації ТПВ; 

- ремонт під’їзних доріг до міського полігону; 

- подальше впровадження системи роздільного збору побутових  

відходів; 

- підвищення рівня використання побутових відходів, як вторинної  

сировини; 

- оновлення парку машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на  

підприємствах-перевізниках ТПВ;  

- підвищення рівня екологічної освіти, виховання та свідомості  

населення громади; 

- підвищення рівня участі громадськості у сфері поводження з  

відходами. 

3. Мета та основні завдання 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню 

повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення 

побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє 

середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу полігону по 

захороненню ТПВ, сміттєзвалищ на навколишне природне середовище. 

Для досягнення мети Програми передбачається розв'язати такі основні 

завдання: 

- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових 

сучасних методів із збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації 

та знешкодження; 

- посилити контроль за діючим звалищем побутових відходів та 

сміттєзвалищами в населених пунктах  громади для запобігання шкідливого 

впливу на довкілля та здоров’я людей; 

-  рекультивацію земельних ділянок після закриття звалища; 

-  рекультивацію існуючого полігону побутових відходів; 

- придбавати  та впроваджувати нове обладнання, устаткування та 

техніку у сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшення 

стану контейнерних майданчиків та підְ’їзних доріг до них; 

 - зменшення кількості стихійних звалищ; 

- забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій; реформувати 

систему санітарної очистки громади, шляхом поетапного запровадження на 

всій території громади системи роздільного збору окремих компонентів 

побутових відходів.  

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 



 

Визначені завдання Програми передбачається розв´язати шляхом вжиття 

організаційних заходів: 

оновлення схеми санітарної очистки; 

стовідсоткового охоплення абонентів договорами на вивезення 

побутових відходів; 

удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими 

відходами; 

подальша організація роздільного збирання відходів у місцях їх 

утворення; 

впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ; 

вилучення корисних компонентів побутових відходів, як вторинної 

сировини. 

Фінансування Програми проводиться в установленому законодавством 

порядку за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством та в межах наявного фінансового 

ресурсу. 

Реалізація Програми розрахована на 2022-2024 роки. 

 

 Напрями діяльності, заходи та очікувані результати Програми 

 

Основні напрями  діяльності та заходи Програми  наведено в Додатку 1 

до Програми. 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконання Програми  здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань  Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні  

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці  (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання . 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 

квітня року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність 

її фінансування на наступні роки. 

 

Секретар міської ради                                                     А. ПЛЮЩ 



Додаток 1 до Програми 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ  ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2022-2024 роки   

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Розширення та 

оновлення існуючого 

парку контейнерів 

для збору ТПВ  

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 
 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Закупівля нових 

контейнерів 

покращить стан 

житлової забудови 

міста. 

2. Рекультивація 

полігону ТПВ 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки та 

відповідно до укладених договорів 

Зменшення 

негативного впливу 

ТПВ на навколишнє  

природне середовище,  

покращення 

екологічної ситуації у 

районі сміттєзвалищ. 

 

3. Облаштування 

сміттєзбірних  

майданчиків 

(влаштування 

твердого покриття, 

огородження) 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Покращення 

санітарного стану. 

Підвищення 

ефективності 

санітарного очищення 

міста у житловій 

забудові.  

  

 

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, 

утилізація 

безхазяйних 

відходів, збір та 

утилізація 

небезпечних 

відходів 

 

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Зменшення шкідливого 

впливу твердих 

побутових відходів на 

навколишнє природне 

середовище та  

здоров’я людини. 

Недопущення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

шкідливими 

компонентами. 

5. Придбання 

контейнерів для 

роздільного збирання 

ТПВ, баків, 

сміттєвих урн 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Покращення санітарного 

стану громади. 

6. Оновлення 

існуючого парку 

спеціалізованої 

техніки, здійснення 

ремонту та її 

обслуговування  

для забезпечення 

безперебійного 

виконання робіт із 

санітарного 

очищення міста  

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Дозволить 

дотримуватись 

графіків вивозу ТПВ, 

що значно покращить 

санітарний стан міста. 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Оформлення 

земельних ділянок, 

паспортів та інших 

документів 

(відповідно до 

вимог 

законодавства) під 

сміттєзвалища в 

населених пунктах 

громади  та по 

місту  

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Виконати 

повноваження згідно 

вимог законодавства.  

8. Підняття 

освітнього рівня 

населення, 

забезпечення 

максимальної 

участі громадян у 

сфері поводження з 

ТПВ 

Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи 

Корюківської 

міської ради  

2022-2024 

роки  
Не потребує 

фінансування  

 Доведення до 

населення інформації 

щодо раціональних 

методик попередження 

утворення та 

мінімізації відходів, а 

також щодо 

раціонального 

поводження з уже 

створеними відходами. 

Залучення громадян до 

участі у роздільному 

збиранні твердих 

побутових відходів. 

 

 

 

Секретар міської ради          А.ПЛЮЩ 



               Додаток 1 до Програми 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАХОДИ  ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Програми поводження з побутовими відходами в Корюківській міській територіальній громаді  

на 2022-2024 роки   

 
№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Розширення та 

оновлення існуючого 

парку контейнерів 

для збору ТПВ  

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 
 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Закупівля нових 

контейнерів 

покращить стан 

житлової забудови 

міста. 

2. Рекультивація 

полігону ТПВ 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки та 

відповідно до укладених договорів 

Зменшення 

негативного впливу 

ТПВ на навколишнє  

природне середовище,  

покращення 

екологічної ситуації у 

районі сміттєзвалищ. 

 

3. Облаштування 

сміттєзбірних  

майданчиків 

(влаштування 

твердого покриття, 

огородження) 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Покращення 

санітарного стану. 

Підвищення 

ефективності 

санітарного очищення 

міста у житловій 

забудові.  

  

 

 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ, 

утилізація 

безхазяйних 

відходів, збір та 

утилізація 

небезпечних 

відходів 

 

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Зменшення шкідливого 

впливу твердих 

побутових відходів на 

навколишнє природне 

середовище та  

здоров’я людини. 

Недопущення 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

шкідливими 

компонентами. 

5. Придбання 

контейнерів для 

роздільного збирання 

ТПВ, баків, 

сміттєвих урн 

Корюківська міська 

рада, Корюківська 

ЖЕК 

 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 

Покращення санітарного 

стану громади. 

6. Оновлення 

існуючого парку 

спеціалізованої 

техніки, здійснення 

ремонту та її 

обслуговування  

для забезпечення 

безперебійного 

виконання робіт із 

санітарного 

очищення міста  

Корюківська ЖЕК, 

КП «Благоустрій», 

КП «Убідське» 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Дозволить 

дотримуватись 

графіків вивозу ТПВ, 

що значно покращить 

санітарний стан міста. 



№ 

п/п 

Перелік заходів Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

заходу  

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

 у тому числі по роках: 

Очікуваний 

результат 

Всього 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Оформлення 

земельних ділянок, 

паспортів та інших 

документів 

(відповідно до 

вимог 

законодавства) під 

сміттєзвалища в 

населених пунктах 

громади  та по 

місту  

Виконавчий апарат 

Корюківської 

міської ради 

2022-2024 

роки 
Бюджет 

Корюківської 

міської ради  та 

інші джерела 

не заборонені 

законодавством 

У межах затверджених бюджетних 

призначень на відповідні роки 
Виконати 

повноваження згідно 

вимог законодавства.  

8. Підняття 

освітнього рівня 

населення, 

забезпечення 

максимальної 

участі громадян у 

сфері поводження з 

ТПВ 

Виконавчий 

апарат, виконавчі 

органи 

Корюківської 

міської ради  

2022-2024 

роки  
Не потребує 

фінансування  

 Доведення до 

населення інформації 

щодо раціональних 

методик попередження 

утворення та 

мінімізації відходів, а 

також щодо 

раціонального 

поводження з уже 

створеними відходами. 

Залучення громадян до 

участі у роздільному 

збиранні твердих 

побутових відходів. 

 

 

 


