
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

VІ сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

27 червня 2019 року          №  

м. Бібрка 

 

Про затвердження місцевої Програми поводження з твердими побутовими відходами  

на території Бібрської міської ради на 2019 – 2022 рр. 

Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 

Закону України «Про відходи», постановою КМУ від 04.03.2004р. № 265 «Про затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими відходами», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити «Місцеву Програму поводження з твердими побутовими відходами на території 

Бібрської міської ради на 2019-2022 роки» (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

від 27.06.2019 №  

Місцева Програма 

поводження з твердими побутовими відходами на території Бібрської міської ради  

на 2019-2022 роки 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Бібрської міської 

ради на 2019 - 2022 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію державної політики у 

сфері поводження з відходами, забезпечення санітарно- епідемічного благополуччя населення, 

раціонального поводження з відходами, зменшення їх шкідливого впливу на здоров’я людей та 

навколишнє природне середовище, поліпшення естетичного стану території міської ради. 

Охоплення послугами зі збирання відходів у населених пунктах на території міської 

ради недостатнє, що веде до утворення несанкціонованих звалищ та відповідного шкідливого 

впливу. Утворення відходів збільшується, при цьому значні обсяги відходів розміщуються на 

стихійних звалищах, що призводить до негативного впливу на навколишнє середовище і 

здоров’я населення. 

1. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення технологічної бази для реалізації повного збирання, 

транспортування, розміщення відходів на території міської ради, зменшення їх негативного 

впливу на довкілля і здоров’я людини, впровадження ефективних технологій переробки та 

знешкодження відходів, створення умов щодо їх роздільного збирання з метою збільшення 

ресурсно-сировинного потенціалу та зменшення обсягів утворення відходів. 

Основні завдання Програми: 

- зменшення обсягів утворення відходів, їх переробка; 

- збільшення використання ресурсо-цінних компонентів ТПВ; 

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації; 

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої 

діяльності, компенсація (при необхідності) виконавцям послуг додаткових витрат пов’язаних із 

здійсненням перевезення та захоронення витрат за межі території міської ради у зв’язку із 

відсутністю власного полігону ТПВ; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 

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

- проведення послідовної та узгодженої інформаційно-виховної роботи з 

утворювачами відходів. 

2. Сучасний стан в сфері поводження з твердими побутовими відходами 

У сучасних умовах надзвичайно актуальною є проблема роздільного збирання твердих 

побутових відходів (ТПВ). 

Об'єктом постійної уваги міської ради є ситуація у сфері поводження жителів Бібрської 

об’єднаної територіальної громади з твердими побутовими відходами, зокрема, що підлягають 

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

Наявність чинної нормативної бази дозволяє суб'єктам господарювання досить 

раціонально займатися цим питанням та заробляти на вторинній сировині власні кошти для 

розвитку бази, придбання техніки, проведення санітарно-освітньої роботи серед населення 

міста, молоді при відповідному сприянні міської ради. 

В місті немає жодної людини, яка б не зустрічалася з проблемою твердих побутових та 

інших відходів, що виникають в процесі життєдіяльності. Людей потрібно переконувати, що 

відходи бувають різного характеру, тому необхідно докорінно змінити ставлення до 

поводження з ними. 

Особливо гостро виникла проблема перед комунальною службою з появою у вжитку 

пет-пляшок, пластикової тари які в землі зберігаються дуже довго. 

Для зміни нинішньої ситуації необхідно докорінно змінити свідомість громадян по 

відношенню до поводження з побутовими відходами, зокрема, вести боротьбу з 

несанкціонованими звалищами, впроваджуючи систему євроконтейнерів, яка ґрунтується на 

роздільному збиранні побутових відходів і дозволить 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 в парках населених пунктів та прилеглої до нього території. 

Всі мешканці Бібрської ОТГ зобов'язані укласти договори про вивезення побутових 

відходів з підприємствами, відібраними на конкурсній основі виконавчим комітетом міської 

ради. У разі відсутності таких договорів до громадян будуть застосовані фінансові санкції. 

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. 

Дана Програма відповідає інтересам і потребам громади, і дасть змогу удосконалити 

систему збору твердих побутових відходів роздільним методом, що значною мірою покращить 

благоустрій міста, екологічний стан довкілля, підвищить громадську свідомість його 

мешканців. 

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку. 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Згідно державних нормативних актів, фінансування Програмних заходів забезпечується 

за рахунок коштів: 

- обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; 

- місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища; 

- міського бюджету в частині відповідного розділу; 

- кошти підприємств та інших. 

На фінансування заходів Програми необхідно 200 тис. грн., в тому 

числі: 

- кошти державного бюджету  - 

- кошти місцевих бюджетів   - 

- кошти міського бюджету  - 200 тис. грн. 

- інші джерела -   - 

4. Учасники реалізації Програми 

Учасниками реалізації Програми є місцеві органи виконавчої влади, міська рада, 

підприємство житлово-комунального господарства міста та інші. 

Відповідальні виконавці, зазначені у додатку, звітують щороку до 10 січня виконавчому 

комітету міської ради про хід виконання Програмних заходів. 

Виконавчий комітет до 1 лютого щороку надає узагальнену інформацію міській раді 

щодо виконання Програми. 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить: 

- поліпшення естетичного стану в сфері поводження з відходами; 

- зменшення шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людини; 

- поліпшення якості обслуговування населених пунктів у сфері поводження з 

побутовими відходами; 

- забезпечення впровадження роздільного збору твердих побутових відходів з 

метою використання ресурсоцінних компонентів відходів; 

- упровадження нових технологій переробки, сортування відходів. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 



ПАСПОРТ 

місцевої Програми  

поводження з твердими побутовими відходами  

на території Бібрської міської ради на 2019 – 2022 рр. 

1 Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про розроблення Програми. 

від 4 березня 2004 року № 

265 Постанова Кабінету 

Міністрів України 

3 Розробник Програми. Міська рада 

4 Співрозробники Програми.   

5 Відповідальний виконавець Програми. Міська рада 

6 Учасники програми.  Міська рада, Обласна рада, 

спонсори 

7 Термін реалізації Програми. 2019-2022 рік 

7.1. Етапи виконання Програми для довгострокових 

програм. 

2019-2022 рік 

8 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми для комплексних програм. 

державний бюджет, міський 

бюджет, обласний бюджет, 

місцеві бюджети, залучені 

кошти 

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього у тому числі: 

200 тис. грн. 

9.1 - кошти міського бюджету  200 тис. грн. 

 - кошти державного бюджету - тис. грн. 

 - кошти місцевих бюджетів - тис. грн. 

 - залучені кошти - тис. грн. 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 



Заходи до місцевої Програми 

 поводження з твердими побутовими відходами  

на території Бібрської міської ради на 2019-2022 роки 

№ НАЗВА ЗАХОДУ Термін 

виконання 

Виконавець 

1 Розробити та затвердити Схему санітарної 

очистки населених пунктів, що 

розташовані на території Бібрської міської 

ради. 

2020 р. Виконавчий комітет міської 

ради 

8 Ліквідувати всі несанкціоновані звалища 

твердих побутових відходів на території 

Бібрської міської ради. 

До 2022 р КП «Рідне місто» 

9 Забезпечити 100% охоплення житлових 

будинків, приватного сектора 

централізованим вивезення сміття. 

До 2022 р КП «Рідне місто» 

11 Забезпечити своєчасну та ефективну 

роботу по збиранню та вивезенню ТПВ з 

територій зон відпочинку парків, скверів 

тощо. 

2019-2022 рр. КП «Рідне місто» 

ТзОВ САТ-Львів 

12 Створити мережу приймальних пунктів 

вторинної сировини. 

2017-2020рр. Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

13 Через засоби масової інформації 

проводити роз’яснювальну роботу щодо 

поводження з твердими побутовими 

відходами. 

2017-2020рр. Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

14 Впровадити новітні технології, сучасні та 

ефективні засоби механізації: 

  

 - контейнери   

 - трактор-навантажувач   

 - спорудити майданчики для збирання 

сміття 

2017-2022 рр. Виконавчий комітет 

Бібрської міської ради 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


