
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 23-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми «Поводження з твердими побутовими відходами 

в Корюківській міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» 

 
Програма «Поводження з твердими побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2019-2021 роки» (далі – Програма) була 

затверджена рішенням двадцятої сесії Корюківської міської ради сьомого 

скликання від 20 грудня 2018 року «Про затвердження міських Програм». 

Програма розроблена з метою 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 навколишнє природне 

середовище. 

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

На 2019 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 485 000,00 грн, касові видатки за 2019 рік 

становлять 466 632,41 грн.  

На 2020 рік у бюджеті Корюківської міської територіальної громади на 

виконання Програми передбачено 830 000,00 грн, касові видатки за 2020 рік 

становлять 809 023,27 грн. 

На 2021 рік кошти на виконання Програми не передбачались, повноваження 

з обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами 

передано на Корюківську ЖЕК.  

Виконання заходів Програми протягом 2019-2021 років дало можливість 

здійснити збирання, перевезення побутових відходів в об’ємі 8051м.куб., 

підвищити ефективність санітарного очищення міста у житловій забудові 

шляхом облаштування 5 сміттєзбірних майданчиків (влаштування твердого 

покриття, огородження) по вулицях Бульварна, Шевченка, Слов’янська. 

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

покращення ситуації щодо поводження з ТПВ, але не зважаючи на певні 

досягнення, збирання побутових відходів залишається основним завданням 

санітарного очищення території громади і потребує подальшої роботи в цьому 

напрямку.  



Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 

затверджена Програма поводження з побутовими відходами в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 


