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Звіт 

про виконання Програми поводження з твердими побутовими 
відходами до 2022 року 

 

1. Основні дані 
 

Програма поводження з твердими побутовими відходами до 2022 року 
(далі – Програма) затверджена рішенням Софіївської селищної ради від 20 

червня 2018 року № 1828-35/VII була  прийнята з метою реалізації 
невідкладних та перспективних заходів щодо збору, видалення, знешкодження, 
утилізації твердих побутових відходів на основі сучасного вітчизняного та 
світового досвіду, правової, нормативної, техніко-економічної системи 
поводження з відходами, економічних, інформаційно-освітніх заходів. 

Основними напрямками реалізації Програми було: 

- здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення 
стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації 
твердих побутових відходів (далі – ТПВ); 

- посилення роботи з населенням по укладанню договорів на вивезення 
ТПВ; 

- ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ; 
- систематичне кагатування (підгортання) полігону твердих побутових 

відходів; 
- облаштування контейнерних майданчиків з твердим покриттям; 
- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання твердих 

побутових відходів; 

- впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання ТПВ. 
Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет 

Софіївської селищної ради,  Комунальне підприємство «Софіївське. 

Термін виконання програми: 2018-2021 роки. 

Обсяги та джерела фінансування програми: 
 

Джерела 
фінансування 

Обсяг фінансування,  тис. грн.(у томі числі за роками) 
План 

2018-2021 роки 

Факт 

2018 

Факт 

2019 

Факт 

2020 

Факт 

2021 

Місцевий бюджет 2 17,551 74,355 48,874 70,352 23,970 

Інші джерела - - - - - 

 

 

 

 



2. Оцінка ефективності виконання програми 

 

Показники тис. грн. 
Обсяг видатків всього: тис. грн. 217,551 

Ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ, тис. грн 159,551 

Придбано сміттєвих баків - 10 шт. 28,000 

Побудовано контейнерні майданчики з твердим покриттям для 

роздільного збору ТПВ - 2 шт.  
30,000 

Проведено інформаційних заходів, опубліковано повідомлень, 

один. 
 

92 

 

Висновок 

Упродовж 2018-2021 років робота щодо поводження з твердими 
побутовими відходами проведена в частині: 

- забезпечення своєчасної та ефективної роботи по збиранню та вивезенню 

твердих побутових відходів з територій Софіївка та сіл Петрове, Вишневе; 
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням щодо 

необхідності заключення договорів на отримання послуг з вивезення ТПВ, 
недопущення утворення стихійних сміттєзвалищ, самовільного вивезення 
сміття на полігони ТПВ, впровадження схеми роздільного збирання ТПВ; 

- ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Софіївської ТГ; 

- проведення рейдів, перевірок стану утримання прибудинкових територій 
та територій, що належать до відомства організацій, установ, підприємств , що 
діють на території Софіївської ТГ із залученням правоохоронних органів; 

- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ, сміттєвих 
урн; 

- побудовано контейнерні майданчики з твердим покриттям для 

роздільного збору ТПВ на житлових масивах Больничний та Молодіжний в              
смт Софіївка. 

Решта заходів програми не реалізована у зв’язку з відсутністю 
фінансування. 

Підсумки виконання Програми є задовільними. Програмні завдання 
потребують подальшої реалізації у 2022-2026 роках. 

 

 

 

Начальник відділу містобудування,  
архітектури, будівництва  
та благоустрою території                                                   С. КОСТЯННІКОВА 

 

 

 


