
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2016                                                                               №7/17-774
м. Лиман

Про  затвердження  Програми

поводження  з  відходами  на

території  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади на 2016-

2020 роки

З метою створення безпечних умов життєдіяльності  населення,  забезпечення

захисту навколишнього природного середовища та здоров’я людей від негативного

впливу  відходів  та  ощадливого  використання  матеріально-сировинних  та

енергетичних  ресурсів,  згідно  з  вимогами  Законів  України  «Про  відходи»,  «Про

житлово-комунальні  послуги»,  «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ст.

ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  поводження  з   відходами  на  території  Лиманської

об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки. (Додаток 1).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію зпитань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,  інвестиційної

діяльності  та  регуляторної  політики  (Андреєв),  з  питань  житлово-комунального

господарства та комунальної власності (Свирид) та заступника міського голови Драч

Ю.А.

         

Міський голова                                                                 П.Ф. Цимідан



                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від________ № ____

Програми поводження з відходами на території Лиманської об'єднаної
територіальної громади на 2016-2020 роки

1. Сучасний стан проблеми
«Програма поводження з відходами  на території  Лиманської об'єднаної тери-

торіальної громади  на 2016-2020 роки», (далі Програма) визначає основні   дії, спря-

мовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, пере-

роблення, утилізацію і захоронення, включаючи контроль за цими операціями. Такий

широкий  спектр  проблематики  поєднує  в  собі  економічні,  екологічні  та  соціальні

аспекти.

Поводження  з  твердими  побутовим  відходами  (далі  ТПВ)  є  одним  з

пріоритетних і найважливіших напрямків як господарської,  так і природоохоронної

діяльності.

У сфері  поводження  з  відходами  на  території міста  працюєодне  комунальне

підприємство  “Лиманський Зеленбуд”  та  ФОП Зінковський О.В,  які  згідно рішень

міської ради визначені виконавцями послуг 

На  даний  час  санітарна  очистка  в  місті  здійснюється  за  двома  схемами:

контейнерним  та  безконтейнерним  методами.  За  контейнерним  методом  у

багатоквартирних будинках, установах та організаціях ТПВ збираються у контейнери

розташованих на майданчиках.Вивезення сміття здійснюється згідно установленого

графіку, а саме в мікрорайоні Північний - щоденно, мікрораойн Південий- через день,

мікрорайон Заводський -через день .

У  місті  облаштовано  47  контейнерних  майданчика,  на  території  міста

установлено 162 контейнера, 136 урни.

Середньорічне  вивезення  твердих  побутових  відходів  (далі  -ТПВ)  на  міське

звалище становить 20052 м3, при цьому на вивезення сміття задіяно 4 сміттєвозу та

навантажувально-прибиральна машина на базі трактору МТЗ 920,2. Так за 8 місяців

2016 року  було  вивезено  та  розміщено  на полігон  ТПВ 2378 м3  несанкціонованих

звалищ на суму 321,789 тис.грн.

Правову  основу  Програми складає система  нормативно  –  правових  актів

України , а саме:

1. Конституція України.

2. Закон  України  від  21  травня  1997  року  №  280/97-ВР  «Про  місцеве

самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями.

3. Закон України від 5 березня 1998 року №187/98-ВР «Про відходи» зі змінами

та доповненнями.

4. Закон  України  від  25  червня  1991  року  №1264-ХІІ  «Про  охорону

навколишнього природного середовища» зі змінами та доповненнями.

5.  Закон  України  від  6  вересня  2005  року  №2807-IV«Про  благоустрій

населених пунктів» зі змінами та доповненнями.

2. Мета програми.
Мета  цієї  Програми  полягає  у  створенні  організаційних,  нормативно  -

правових  та  економічних  механізмів забезпечення  позитивних  зрушень  у  сфері



благоустрою  міста,  поліпшення  умов  утримання  та  експлуатації  прибудинкової

території. Здійснення на території Лиманської ОТГ екологічної політики спрямованої

на  вирішення  питань  у  сфері  поводження  з  відходами,  створення  умов  для

забезпечення  повного  збирання,  перевезення,  захоронення  побутових  відходів  та

зменшення  негативного  впливу  відходів  на  здоров'я  населення  та  забруднення

навколишнього природного середовища. 

Першочерговим завданням Програми  є  виготовлення  та  затвердження  схеми

санітарної очистки міста Лиман.

Середньорічне  вивезення  твердих  побутових  відходів  (далі  -ТПВ)  на  міське

звалище становить 20052 м3 твердих побутових відходів ( далі – побутові відходи), які

надходять від:

-       населення                                                             55,8 тис.куб.м

-       від підприємств та організацій                            8,6 тис.куб.м

-       бюджетні організації                                            4,8 тис.куб.м

-       стихійні звалища, листя, змет                             2,8 тис.куб.м

Відходи  хороняться  на  полігоні  твердих  побутових  відходів  в  районі

Краснолиманського звірогосподарства на території Лиманської міської ради.

Збирання, вивезення та розміщення побутових відходів є основним напрямком

діяльності  КП  “Лиманський  Зеленбуд”  по  санітарному  очищення  м.  Лиман  і

здійснюється  4  сміттєвозами  та  навантажувально-прибиральною  машиною  на  базі

трактору МТЗ 920,2, більшість якої вже відпрацювала свій ресурс і вимагає великих

витрат на поточні та капітальні ремонти. 

Щоб  забезпечити  повну  санітарну  очистку  території  міста  з  приватним

сектором, необхідно придбати сміттєвоз, придбання 1 трактору  МТЗ -82 ,1,26 (ковш,

щітка, навантажувач, відвал) та придбання трактору Белорус 320,4 з обладнанням.

Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються

металічні  контейнери  об’ємом  0,75  куб.м,  які  через  застосування  недосконалого

механізму  розвантаження  часто  деформуються,  виходять  з  ладу  і  стають

непридатними до експлуатації. Крім того, робота в агресивному середовищі, яким є

побутові відходи, скорочує термін їх експлуатації, що вимагає додаткових витрат на

поновлення  контейнерного  господарства.  Контейнери  виготовляються  без  кришок,

що призводить до підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення

процесів загнивання в теплий період року та промерзання в морозну погоду, у зв’язку

з чим ускладнюється завантаження, транспортування та вивантаження відходів. 

Все  це  вимагає  заміни  існуючого  контейнерного  парку  на  сучасні,  нові

контейнери об’ємом 1,1 куб. м., виготовлених із кришкою, захищених від хімічних та

біологічних впливів, витривалих до високих та низьких температур. Після установки

контейнерів об’ємом 1,1 куб.  м.,  вивільнені  контейнери об’ємом 0,75 куб.  м.  після

ремонту  та  нанесення  відповідного  кольору  буде  використано  для  сортування

побутових відходів.

Для  встановлення  контейнерів  об’ємом  1,1  куб.  м.  необхідно  впорядкувати

місця збору ТПВ: влаштувати бетонні контейнерні площадки з огорожею, відповідно

до санітарних вимог.

3. Завдання та заходи з реалізації Програми
Для вирішення завдань передбачаються такі заходи:

- розроблення схеми санітарного очищення міста

- ліквідація несанкціонованих звалищ



- оновлення контейнерного та автомобільного парку.

Заходи з реалізації Програми наведені у додатку.

4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування  Програми  поводження  з  відходами  на  території  Лиманської

об'єднаної  територіальної  громади  на  2016-2020  роки  передбачається  за  кошти

державного, обласного та місцевого бюджетів, у т.ч. за рахунок фонду охорони навко-

лишнього  середовища,  коштів  спеціалізованого  підприємства  та  інвестиційних

внесків.

5. Очікувані кінцеві результати виконання програми.
Економічний  механізм  реалізації  Програми  повинен  забезпечити  цільове

спрямування коштів на виконання передбачених цією Програмою заходів за рахунок

усіх  джерел  фінансування  та  в  межах  коштів,  що  виділяються  на  їх  виконання 

щорічно з бюджетів усіх рівнів.  

Програма реалізується шляхом проведення організаційних заходів, здійснення

контролю за ходом її виконання.

Організаційна робота щодо виконання зазначених Програмою заходів і робіт

покладається на місцевий орган виконавчої влади.

Виконання  комплексу  заходів  Програми  дозволить  поліпшити  якість

обслуговування  населення  міста  у  сфері  поводження  з  побутовими  відходами,

привести  у  охайний  вигляд  прибудинкові  території,  підняти  рівень  благоустрою

міста,  знизити  рівень  забруднення  навколишнього  природного  середовища,

вдосконалити  матеріально-технічну  базу  для  очищення  території  від  побутових

відходів.

         Розроблено відділом житлово-комунального господарства

Начальник відділу житлово-

комунального господарства О.М. Муравльова

Секретар  міської  ради              Т.Ю. Каракуц

ПЕРЕЛІК



завдань і заходів Програми поводження з відходами

на території Лиманської ОТГ на 2016-2020 роки

му діяльності 
 завдання)

Зміст заходів Програми з
виконання завдання

Строки
виконання Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис.грн

Очікуваний резул
виконання заходу
числі за роками в

ня з твердими 
відходами  

1.Розробка схеми 

санітарної очистки 
м.Лиман

2016
рік

Усього 

Рік Покращення
екологічного та са
стану міста,   підв
якості роботи з са
очистки та уборки
м.Новомосковськ

2016 2017 2018 2019 2020

Загальний
обсяг,у т.ч.

150,0 - - - -

Держ. бюджет - - - - -

Обласний
бюджет

- - - - -

Місцевий

бюджет
150,0 - - - -

Інші джерела - - - - -

2. Прибирання стихійних
сміттєзвалищ

2016–
2020роки

Загальний
обсяг,у т.ч.

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

Очищення терито
забруднення побу
відходами

Держ. бюджет - - - - -

Обласний

бюджет
- - - - -

Місцевий
бюджет

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0

Інші джерела - - - - -

3. Придбання 
контейнерів

2016–
2020роки

Загальний
обсяг,у т.ч.

55,0 55,0 50,0 50,0 50,0

Поліпшення якост
обслуговування н
сфері поводження
побутовими відхо

Держ. бюджет - - - - -

Обласний
бюджет

- - - - -

Місцевий
бюджет

55,0 - 50,0 - 50,0

Інші джерела - - - - -

4. Облаштування 
контейнерних 
майданчиків

2016–
2020роки

Загальний

обсяг,у т.ч.
30,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Поліпшення якост
обслуговування н
сфері поводження
побутовими відхо

Держ. бюджет - - - - -

Обласний
бюджет

- - - - -

Місцевий
бюджет

30,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Інші джерела - - - - -

5. Придбання 

спеціалізованої техніки

2016–
2020роки

Загальний
обсяг,у т.ч.

3061,9 6000,0 - - -

Поліпшення якост
обслуговування н
сфері поводження
побутовими відхо

Держ. бюджет 3061,9 6000,0 - - -

Обласний
бюджет

- - - - -

Місцевий

бюджет
- - - - -

Інші джерела - - - - -


