
  

 

 
УКРАЇНА 

РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВАРАСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята сесія VIII скликання 

 

 

 

від 21 грудня 2021 року                                                                         № 649 

 

Про затвердження Програми поводження  

з твердими побутовими відходами на території  

Рафалівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік. 

 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до положень Законів України «Про відходи»,  «Про благоустрій населених 

пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження 

Програми поводження з твердими побутовими відходами»,  селищна  рада  

 

                                                         в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на території  

Рафалівської  селищної  територіальної громади на 2022 рік (Додаток 1). 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології (Петро МАКСИМЧУК). 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                                        Василь Совгуть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 



  

 

                                 Додаток 1  

                                                             до рішення  Рафалівської селищної ради   

 від 21 грудня 2021 року № 649 

 

Програма 

поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської селищної 

територіальної громади Вараського району Рівненської області на 2022 рік. 

 

Паспорт 

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Рафалівська селищна рада 

2. Розробник Програми Рафалівська селищна рада 

3. Підстави для прийняття програми 

Закони України «Про відходи, «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про охорону 

навколишнього природнього середовища 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ правової, кадрової, інформаційної роботи 

та земельних ресурсів 

5. Учасники програми Рафалівська селищна рада 

6. Терміни реалізації Програми 2022 рік 

7. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього тис.грн. 

 

970,0 

 

8. 
Основні джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Рафалівської селищної ради, а також 

інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

 

2. Загальні положення. 

 

Тверді побутові відходи (надалі – ТПВ) утворюються у процесі життєдіяльності 

людини (харчові відходи, макулатура, скло, метали, полімерні матеріали тощо) і 

накопичуються у жилих будинках, громадських, навчальних, лікувальних, торговельних та 

інших закладах. Особливістю ТПВ є те, що вони є змішаними, тобто сумішшю компонентів. 

Поділ на окремі складові частини компонентів ТПВ називається морфологічним складом. 

Змішування ТПВ відбувається на стадії їх утворення, зберігання, перевезення та захоронення. 

Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук, що забруднюють атмосферне повітря 

та ґрунтові води. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні продовжується прогресуюче накопичення 

відходів, не є винятком і територія нашої громади. Розрив між прогресуючим накопиченням 

відходів і заходами, спрямованими на запобігання їх утворенню, розширення утилізації, 

знешкодження та видалення, загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й 

загостренням соціальної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення 

та розвитку з врахуванням вітчизняного та світового досвіду всієї правової, нормативно-

методичної та техніко-економічної системи поводження з відходами. Проблеми у сфері 

поводження з побутовими відходами потребують невідкладного вирішення за умови 

фінансування заходів на місцевому та державному рівнях. 

Практичний досвід поводження з ТПВ європейських країн свідчить про те, що 

необхідно впроваджувати комплексну систему збирання та перероблення ТПВ, яка забезпечує 



  

 

використання відходів як вторинної сировини згідно вимог екологічної безпеки. Це дозволить 

менше захоронювати відходи на полігоні ТПВ та розвивати потужності з комплексної 

переробки ТПВ з використанням вторинних ресурсів, залучаючи їх у виробничий обіг. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рафалівської 

селищної територіальної громади Вараського району Рівненської області на 2022 рік (надалі – 

Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених у часі заходів: організаційних, 

технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, 

фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих 

на розв’язання проблем у сфері поводження з ТПВ, та напрями діяльності, спрямовані на 

запобігання утворенню ТПВ: їх збирання, транспортування, зберігання, оброблення, 

сортування, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи 

контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. 

 

3. Мета і завдання Програми. 

 

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики в сфері 

поводження з твердими побутовими відходами, яка спрямована на підвищення 

ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людей. 

Для досягнення мети Програми передбачається: 

- реформування системи санітарного очищення; 

- організація повного охоплення жителів громади збиранням та вивезенням ТПВ; 

- взяття під контроль некерованих потоків відходів, які у даний час формують стихійні 

звалища; 

- посилення контролю за діючими звалищами побутових відходів для запобігання шкідливому 

впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельних ділянок; 

- зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних 

високоефективних методів збирання, перевезення, сортування та утилізації. 

Основні завдання Програми: 

- зменшення обсягів утворення відходів та захоронення їх на звалищах; 

- повторне використання ресурсоцінних компонентів ТПВ;        

 

- розроблення та врегулювання тарифів; 

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг; 

- впровадження системи моніторингу поводження з ТПВ та проведення обліку і звітності; 

 

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

 

4. Шляхи реалізації Програми. 

 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ передбачає розроблення та впровадження 

відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити поступове втілення запланованих 

дій: 

- затвердити та оприлюднити Програму; 

- охопити послугами зі збору та вивезення ТПВ усе населення громади; 

- запровадити сталу систему з роздільного збирання твердих побутових відходів; 

- постійно проводити інформаційно-просвітницьку роботу з населенням; 

- проводити моніторинг втілення Програми; 

- планування фінансування Програми на наступні роки. 

 



  

 

4.1.  Заходи з впровадження роздільного збирання ТПВ та заходи з мінімізації 

утворення відходів. 

 

Враховуючи досвід з втілення роздільного збору у різних населених пунктах України, 

його введення потрібно впроваджувати з постійною інформаційною підтримкою.  

Важливим завданням мінімізації утворення відходів є відмова жителів від придбання 

та використання виробів із пластику: пакетів, контейнерів для продуктів, пластикової тари, 

одноразової посуди тощо. Як альтернатива, необхідно рекомендувати використовувати 

багаторазові сумки, паперові пакети для пакування продуктів харчування, паперовий 

одноразовий посуд тощо. Відмова від споживання їжі та напоїв із пластикової тари дозволять 

не тільки покращити навколишнє природне середовища, але й здоров’я жителів громади. 

 

4.2. Проведення інформаційно-просвітницької та агітаційної роботи. 

 

Важливою умовою впровадження Програми є постійна робота з населенням. Населення 

повинно бути інформовано про наявність цієї Програми, про її мету, завдання та цілі, про 

терміни виконання та досягнуті результати. 

Інформаційну кампанію потрібно проводити постійно. За інтенсивністю інформаційна 

кампанія розподіляється таким чином, що найбільшу кількість інформації потрібно донести 

населенню у період реалізації роздільного збирання відходів та запровадження нових послуг. 

Сприйняття Програми та участь населення у її впровадженні відіграють вирішальне 

значення в успішності втілення самої Програми та отриманні результатів. 

Основними етапами агітаційної роботи щодо поводження з ТПВ та широкої участі 

населення у роздільному збиранні ТПВ є: 

 

- етап інформування; 

- етап переконання; 

- етап нагадування. 

Етап інформування – це ознайомлення громадськості з впливом ТПВ на довкілля, 

реальним станом речей у сфері поводження з відходами та перевагами 

 

 роздільного збирання ТПВ. Головна мета цього етапу – це обізнаність населення з проблемою 

та розуміння того, що її потрібно вирішувати.  

Наступним етапом проведення інформаційної кампанії є етап переконання, мета якого 

– формування позитивної думки про необхідність свідомої участі у роздільному збиранні ТПВ 

через засоби масової інформації, зовнішню рекламу, зустрічі, уроки у школах та ін.. Етап 

переконання триває до повного впровадження роздільного збирання ТПВ.  

Етап нагадування – це найбільш віддалений за часом етап проведення агітаційної 

кампанії. Він застосовується вже при сталій системі роздільного збирання ТПВ і ставить на 

меті нагадування населенню. 

Завдяки цим заходам в громаді зросте рівень інформованості населення щодо 

екологобезпечного поводження з побутовими відходами та підвищиться ефективність 

впровадження нових сучасних технологій поводження з побутовими відходами. 

 

5. Очікувані результати від виконання Програми. 

 

        Виконання програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище; 

- покращити стан навколишнього природного середовища; 



  

 

- організації збору та вивозу ТПВ; 

- впровадження системи роздільного збору ТПВ; 

- збільшити обсяги збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ; 

- підвищення культури населення в поводженні з ТПВ; 

- істотного зменшення кількості правопорушень у сфері забруднення навколишнього 

середовища 

 

6. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми. 

 

          Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Рафалівської 

селищної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Орієнтовні обсяги видатків селищного бюджету на фінансування Програми 

на 2022 рік наведені в додатку 1. 

           Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть щорічно 

коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний рік, виходячи із 

фінансових можливостей сільського бюджету.  

            Рафалівська селищна територіальна громада самостійно визначає обсяг коштів, які 

можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, визначених Програмою. 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

 

           Координація заходів, передбачених Програмою, здійснюється Рафалівською селищною 

радою.  

           Загальний контроль за реалізацією програми здійснює постійна комісія з питань 

земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою, інфраструктури, житлової 

політики, житлово-комунального господарства та екології 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Наталія БАБЕЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЗАХОДИ  

Програми поводження з твердими побутовими відходами  на території Рафалівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовна 

сума 

фінансування, 

тис. грн 

1. Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ твердих 

побутових відходів на 

території Рафалівської 

територіальної громади 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

100,0 

2. Придбання баків, контейнерів 

для роздільного збирання 

твердих побутових відходів 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

500,0 

3. Запровадження роздільного 

збору твердих побутових 

відходів 

2022 рік - Не потребує 

фінансування 

4. Розроблення схем санітарної 

очистки населених пунктів та 

розроблення заходів 

санітарної очистки 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

70,0 

5. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з 

населенням щодо 

недопущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ, 

впровадження схеми 

роздільного збирання твердих 

побутових відходів 

2022 рік - Не потребує 

фінансування 

6. Забезпечення своєчасної та 

ефективної роботи із збирання 

та вивезення твердих 

побутових відходів від 

населення Рафалівської 

селищної територіальної 

громади 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

180,0 

7. Обстеження та впровадження 

заходів щодо обслуговування 

діючих сміттєзвалищ твердих 

побутових відходів 

(обвалування, копання ровів, 

загортання сміття) 

2022 рік Бюджет 

Рафалівської 

селищної ради 

120,0 

 

Секретар ради                                                                                               Наталія БАБЕЦЬКА 

 


