РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
( тридцять друга сесія)

РІШЕННЯ
25 квітня 2013 р.

м. Рубіжне

№ 32/1

Про затвердження Програми поводження
з твердими побутовими відходами у
м. Рубіжне на 2013-2017 роки

Заслухавши інформацію начальника управління житлово – комунального
господарства Рубіжанської міської ради Левченко М.М., розглянувши рішення
виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 02.04.2013р. № 114 «Про схвалення
програми поводження з твердими побутовими відходами у м. Рубіжне на 2013-2017 роки»,
на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з питань розвитку підприємництва,
комунальної власності, приватизації, містобудування та земельних відносин від 11 квітня
2013 року, з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,
перевезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ і запобігання їх шкідливої дії
на навколишнє природне середовище, керуючись ст. 21 Закону України «Про відходи», п.
22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму поводження з твердими побутовими відходами у м.
Рубіжне на 2013-2017 роки (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань розвитку підприємництва, комунальної власності, приватизації,
містобудування та земельних відносин.

Міський голова

К.Козюберда

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рубіжанської міської ради
від 25.04.2013р. №32/1
Міський голова
____________________ К.Козюберда

ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовим відходами у м. Рубіжне на 2013-2017
роки
1. Паспорт
Ініціатор розроблення програми

Розробник програми

Управління житловокомунального господарства
Рубіжанської міської ради
Управління житловокомунального господарства
Рубіжанської міської ради

Відповідальний виконавець програми

Управління житловокомунального господарства
Рубіжанської міської ради,
КП «ШЕП» Рубіжанської
міської ради

Термін реалізації програми

2013 – 2017 роки

Етапи реалізації програми

немає
Міський, обласний,
державний бюджети, кошти
КП «ШЕП» Рубіжанської
міської ради, та інші не
заборонені законодавством
кошти

Джерела фінансування програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього

16 605 394 грн.

у тому числі:
кошти міського бюджету

600 000 грн.

кошти обласного бюджету
коштів державного бюджету
кошти підприємства (КП «ШЕП»
Рубіжанської міської ради)

12 999 394 грн.
3 000 000 грн.
6 000 грн.

ВСТУП
Програма поводження з твердими побутовими відходами ( далі – ТПВ)
у м. Рубіжне на період 2013-2017 років розроблена для розв’язання проблем,
пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення. Програма
розроблена відповідно до Закону України від 05.03.1998 №187/98 «Про
відходи», Закону України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону
навколишнього природного середовища» (із змінами та доповненнями),
Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. № 265 «Про
затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»,
Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово - комунального
господарства України від 10.01.2006р. № 2 Про затвердження Рекомендацій
щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими
відходами.
Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з ТПВ,
як у місті Рубіжне, так і в Україні в цілому, є відсутність цілісної системи
вирішення проблеми зменшення кількості «кінцевих» відходів, що
розміщуються на полігонах і звалищах та не використовуються, як вторинні
ресурси з метою заміни первинних ресурсів та енергозбереження.
Автомобільний
парк
шляхово-експлуатаційного
підприємства
Рубіжанської міської ради, що здійснює перевезення відходів, застарілий.
Через технічну недосконалість, з погляду забезпечення нейтралізації
негативного впливу ТПВ на навколишнє природне середовище, рівень
утилізації ТПВ в Україні досить низький. Незадовільний стан поводження з
ТПВ в країні і в місті Рубіжне вимагає комплексного і системного підходу до
запровадження економічного механізму стимулювання і мотивації
підприємств, як промислових так і комунальних. Необхідно віддавати
перевагу утилізації і рециклінгу відходів. Окрім того для утилізації
компонентів відходів повинні використовуватись технології і заходи з
обов’язковим врахуванням конкретних місцевих проблем і ресурсів.
Господарювання комунальними відходами повинно ґрунтуватись на
тривалому стратегічному плануванні і супроводжуватись постійним
моніторингом та оцінкою отриманих результатів.
Мета Програми - створення умов, що сприятимуть забезпеченню
повного збирання, перевезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ
і запобігання їх шкідливої дії на навколишнє природне середовище і
здоров'я людей.
Основне завдання програми – формування екологічно безпечної
системи поводження з відходами у місті; використання засобів механізації
сучасного технічного рівня, оновлення парку сміттєзбиральних машин;
впровадження сучасних підходів та технологій у сфері поводження з
побутовими відходами – застосування роздільного збору побутових відходів.

РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика регіону та аналіз існуючого стану сфери
поводження з ТПВ
Місто Рубіжне відноситься до міст обласного значення західного
округу Луганської області і займає територію 3376 га, що складає 0,13 %
площі Луганської області. Чисельність населення міста складає 60,5 тис. чол.
За результатами аналізу системи поводження з побутовими відходами
встановлено, що на території м. Рубіжне накопичено 380,049 тис. тонн
відходів, які вивозяться на полігон ТПВ. Полігон розташований у східній
частині міста, його площа складає 10,7074 га. Щороку середня кількість
накопичення твердих побутових відходів складає 27,6 тис.т., з яких 70,6 %
складають побутові відходи I групи споживачів, 2,2 % – відходи II групи
споживачів, 9,8 % - відходи III групи споживачів, 17,4 % - вуличне сміття.
Залишкова ємність полігону складає 310,795 тис. тонн.
Склад твердих побутових відходів, які вивозяться на полігон:
- харчові відходи (овочі, фрукти, відходи садівництва) – 36,7%;
- папір, картон – 5,1 %;
- полімери (пластик, пластмаса) – 7,6%;
- скло – 8,5%;
- чорні метали – 2,8%;
- кольорові метали – 0,07%;
- деревина – 1,9%;
- текстиль – 2,9%;
- вуличні відходи (дрібні будівельні відходи, каміння, вуличний замет)
– 29,2%;
- інші відходи – 5,23%.
У місті Рубіжне для збирання ТПВ від населення в житлових кварталах
державного сектора встановлені металеві контейнери об’ємом 0,75 м3, в
приватному секторі проводиться планово-регулярний вивіз ТПВ згідно
укладених договорів з населенням.
Вивіз сміття здійснюється по 8 маршрутах.
Кількість сміттєвозів, які знаходяться на балансі комунального
підприємства «Шляхово-експлуатаційного підприємства» Рубіжанської
міської ради, що здійснює діяльність із збирання та захоронення твердих
побутових відходів, складає 6 од.:
- ЗИЛ-130 КО-431 – 2 автомобілі, ємність кузова – 10 м3;
- ГАЗ-53 КО-413 – 2 автомобілі, ємність кузова – 7,5 м3;
- ГАЗ 53 – 2 автомобілі, ємність кузова –5 м3,
Рівень охоплення населення механізованим збором побутових відходів
складає 90%.

Для збирання та тимчасового зберігання ТПВ в м. Рубіжне
використовуються контейнери, які через недосконалий механізм
вивантаження деформуються і псуються. Контейнери виготовляються без
кришок, що призводить до підвищення вологості побутових відходів і
прискорення процесів загнивання в теплий період року, а також примерзання
їх до контейнерів у холодний період року. У зв'язку із цим ускладнюється
транспортування і стає практично неможливим подальше перероблення
твердих побутових відходів. На балансі КП «ШЕП» Рубіжанської міської
ради знаходиться 663 одиниці контейнерів для збору ТПВ. Фактично у м.
Рубіжне контейнерний парк недостатній та вичерпав свій ресурс.
З серпня 2010 року у місті впроваджено роздільне збирання побутового
сміття (ПЕТ-пляшок). Роздільним збиранням побутових відходів охоплено
45158 тис. чол.. (74,7% від загальної кількості мешканців міста). Станом на
01.12.2012 року встановлено 90 контейнерів під ПЕТ-пляшки.
Плату за вивіз побутових відходів виведено з обсягу квартирної плати і
вона складає 5,20 грн. з 1 людини видалення побутових відходів у
державному секторі, та 5,51 грн. з 1 людини видалення ТПВ у приватному
секторі, для першої групи споживачів.
Тарифи на перевезення і захоронення твердих побутових відходів
№ з/п

I групи споживачів (населення)
Назва послуг

Тариф, грн .з 1 людини в місяць з ПДВ

1

Перевезення та захоронення твердих побутових
відходів від населення, що мешкає у державному
секторі
2
Перевезення та захоронення твердих побутових
відходів від населення, що мешкає у приватному
секторі
згідно Рішення Рубіжанської міської ради № 340 від 21.06.2011 р.

5,20

5,51

- II групи споживачів (бюджетні установи)
№ з/п

Назва послуг

1

Перевезення та захоронення твердих побутових
відходів
Захоронення твердих побутових відходів

2

Тариф, грн. за 1 куб. м з ПДВ
42,23
8,43

згідно Рішення Рубіжанської міської ради № 341 від 21.06.2011 р.

- III групи (інші споживачі ).
№ з/п
1

Назва послуг
Тариф, грн. за 1 куб. м з ПДВ
Перевезення та захоронення твердих побутових
відходів
55,09
2
Захоронення твердих побутових відходів
11,00
згідно Рішення Рубіжанської міської ради № 341 від 19.12.2012 р.

Основними боржниками підприємства, що займається вивезенням
побутових відходів є населення. Сума боргу на 01.02.2013р. складає 1321,1
тис. грн.

РОЗДІЛ 2
Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з відходами та
основних заходів програми
2.1 Розробка проекту та реконструкція полігону твердих побутових
відходів
Розробка проекту на реконструювання полігона ТПВ і його
безпосередня реконструкція дозволить збільшити строк експлуатації
полігону та збільшити ефективність захисту навколишнього середовища.
2.2 Організація роздільного збирання відходів
Роздільний збір ТПВ на два контейнери: для харчових та змішаних
відходів дозволить вилучати ресурсоцінні компоненти, які в подальшому
можуть бути використані як вторинна сировина.
2.3 Оновлення парку спецтехніки, придбання сміттєвозних машин
Програмою передбачається поетапне оновлення морально та фізично
застарілої спецтехніки на сучасну, що дасть можливість забезпечити збір та
транспортування ТПВ з меншим використанням матеріально-паливних
ресурсів, що в свою чергу може сприяти зменшенню собівартості послуг
комунального підприємства, що обслуговує житловий фонд.
Для забезпечення виконання санітарних правил по утриманню
спецтехніки та контейнерів для збирання ТПВ необхідно затвердити
реконстукцію гаражного боксу з влаштуванням мийки автотранспортних
засобів та контейнерів дільниці санітарної очистки КП "ШЕП" Рубіжанської
міської ради.
2.4 Оновлення контейнерного парку
Відсутність необхідної кількості контейнерів сприяє накопиченню
великих об’ємів відходів на майданчиках, що в свою чергу призводить до
порушення санітарних норм зберігання ТПВ. Парк контейнерів знаходиться
в незадовільному стані.
2.5 Реалізація заходів щодо стратегії інформування населення, щодо
проблем поводження з твердими побутовими відходами
Основними напрямками реалізації стратегії інформування населення
щодо проблем поводження з відходами є:
проведення інформаційної роботи серед населення по
формуванню їх відношення до відходів, як до вторинної сировини;
інформування населення приватного сектору про необхідність
укладання договорів з підприємством на вивезення відходів, про необхідність
повної оплати населенням робіт з вивезення відходів.

2.6. Проблема будівельних негабаритних відходів
На даний час негабаритні будівельні відходи вивозяться на полігон
ТПВ разом з іншими побутовими відходами, де подальше не
використовуються. Комунальне підприємство «Рубіжанське виробниче
управління водопровідно – каналізаційного господарства» Рубіжанської
міської ради розробило проект Рекультивації накопичувача високо
мінералізованих стоків КП «РВУ ВКГ», у якому пропонується використання
негабаритних будівельних відходів для «сухої нейтралізації рідкої фази» та
консервації накопичувача.

РОЗДІЛ 3
Узагальнені данні та показники Програми, контроль і звітність про її
виконання
3.1 Узагальнені данні та показники Програми.
Програмою передбачено:
- розроблення проекту та реконструкція 1 полігону ТПВ;
- придбання 8 одиниць спецтехніки – машин для вивезення ТПВ;
- реконструкція гаражного боксу з влаштуванням мийки;
- рекультивація порушених земель полігону ТПВ;
- створення сортувальної мережі на території полігону ТПВ;
- обладнання ділянки компостування органічних компонентів ТПВ;
- організація складування негабаритних будівельних відходів з
подальшим використанням їх для консервації накопичувача високо
мінералізованих стоків;
- розроблення схем санітарного очищення міста;
- заходи нормативно - інструктивного забезпечення, рекламноінформаційні, освітньо – виховні та організаційні.
3.2 Обсяги та джерела фінансування.
Для реалізації Програми необхідно 16 605 394 грн., з них:
-

з державного бюджету – 3 000 000 грн.;
з обласного бюджету – 12 999 394 грн.;
з міського бюджету - 600 000 грн.;
кошти підприємства – 6 000 грн.

3.3 Контроль і звітність про виконання Програми.
Координацію, контроль та взаємне інформування між виконавцями
програми здійснює Управління житлово-комунального господарства,
виконавчий комітет Рубіжанської міської ради.
Звітність, щодо виконання програми, надається щороку до
Рубіжанської міської ради.

Додаток 1
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр

Перелік заходів Програми
№
з/п

Заходи Програми

1.

Розробка проекту
реконструкції полігону
ТПВ

2.

Реконструкція полігону
ТПВ

3.

Оновлення парку
спецтехніки, придбання
сміттєвозних машин

4.

Реконструкція
гаражного боксу з
влаштуванням мийки

5.

Рекультивація
порушених земель
полігону ТПВ

6.

Створення сортувальної
мережі на території
полігону ТПВ

7.

8.

9.

Обладнання ділянки
компостування
органічних компонентів
ТПВ
Проведення
роз’яснювальної роботи
щодо поводження з
відходами
Реалізація ПОБ
Рекультивація
накопичувача високо
мінералізованих стоків
у частині «Консервація
накопичувача»

Начальник УЖКГ
Секретар міської ради

Відповідальні
виконавці,
співвиконавці
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«ШЕП»
Рубіжанської
міської ради
УЖКГ, КП
«РПУ ВКГ»
Рубіжанської
міської ради

Терміни виконання
Початок Закінченн
(рік)
я (рік)

Джерела
фінансування

2014

2014

Обласний бюджет

2015

2016

Обласний бюджет

2014

2017

Обласний бюджет

2014

2016

Міський бюджет

2014

2016

Державний бюджет,
Обласний бюджет

2015

2016

Державний бюджет,
Обласний бюджет

2015

2016

Міський бюджет,
Обласний бюджет

2014

2017

Кошти підприємства

2014

2015

Кошти підприємства

М. Левченко
О.Хоменко

Додаток 2
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр

Удосконалення системи збору та вивозу ТПВ

Рік

Кількість одиниць,
що підлягають
оновленню

1

2

2013
2014
2015
2016
2017
Разом:

2
2
2
2
8

2013
2014
2015
2016
2017
Разом:

0

Начальник УЖКГ
Секретар міської ради

У тому числі за рахунок:
коштів
коштів обласного
коштів міського
Державного
бюджету
бюджету
бюджету
3
4
5
6
Оновлення парку спецтехніки, придбання сміттєвозних машин
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
5200,0
0,00
5200,0
0,00
Реконструкція гаражного боксу з влаштуванням мийки
100,0
100,0
200,0
200,0
200,0
200,0
500,0
0,00
0,00
500,0
Загальний обсяг
фінансування, тис.
рн..

М. Левченко
О.Хоменко

Додаток 3
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр

Заходи для скорочення шкідливого впливу ТПВ на навколишнє природне середовище
Рік

Загальний обсяг
фінансування, тис.
рн..

1

2

2013
2014
2015
2016
2017
Разом:
2013
2014
2015
2016
2017
Разом:
2013
2014
2015
2016
2017
Разом:

У тому числі за рахунок:
коштів Державного
коштів обласного
коштів міського
бюджету
бюджету
бюджету

3

4

Розробка проекту реконструкції полігону ТПВ
500,0
500,0
500,0
0,00
500,0
Реконструкція полігону ТПВ
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
2000,0
0,00
2000,0
Рекультивація порушених земель полігону ТПВ
1699,394
1699,394
2100,0
1000,0
1100,0
2100,0
1000,0
1100,0
5899,394
2000,0
3899,394

Начальник УЖКГ
Секретар міської ради

5
0,00
0,00
0,00

М. Левченко
О. Хоменко

Додаток 4
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр

Заходи для зменшення об’єму видалених відходів на полігоні ТПВ

Рік
1
2013
2014
2015
2016
2017
Разом:
2013
2014
2015
2016
2017
Разом:

У тому числі за рахунок:
коштів
коштів обласного
коштів міського
Державного
бюджету
бюджету
бюджету
2
3
4
5
Створення сортувальної мережі на території полігону ТПВ
1000,0
500,0
500,0
1000,0
500,0
500,0
2000,0
1000,0
1000,0
0,00
Обладнання ділянки компостування органічних компонентів ТПВ
250,0
200,0
50,0
250,0
200,0
50,0
500,0
0,00
400,0
100,0

Загальний обсяг
фінансування, тис.
рн..

Начальник УЖКГ
Секретар міської ради

М. Левченко
О. Хоменко

Додаток 5
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр
Інформаційні заходи
У тому числі за рахунок:
коштів
коштів
коштів
Державного
обласного
міського
бюджету
бюджету
бюджету
3
4
5
Проведення роз’яснювальної роботи поводження з відходами
-

Рік

Загальний обсяг
фінансування, тис.
рн..

1

2

2013

-

2014
2015
2016
2017
Разом:

2,0
2,0
1,0
1,0
6,0

Начальник УЖКГ
Секретар міської ради

0,00

0,00

0,00

кошти
підприємства
(КП «ШЕП»)

2,0
2,0
1,0
1,0
6,0

М. Левченко
О.Хоменко

Додаток 6
до Програми поводження
з твердими побутовими
відходами у м. Рубіжне
на 2013-2017рр

Зведена таблиця з напрямків діяльності та заходів Програми
Терміни
виконання
заходу

Виконавці

Джерела фінансування

4

5

6

ВСЬОГО
7

2013
8

2014
9

2015

3
1.Оновлення парку
спецтехніки, придбання
сміттєвозних машин

2014-2017

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Обласний бюджет

5 200,0

-

1300,0

1300,0

2. Реконструкція гаражного
боксу з влаштуванням
мийки

2014-2016

УЖКГ, КП «ШЕП

Міський бюджет

500,0

-

100,0

200,0

200,0

-

1. Розробка проекту
реконструкції полігону ТПВ

2014

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Обласний
бюджет

500,0

-

500,0

-

-

-

2015-2016

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Обласний
бюджет

2 000, 0

-

-

1 000,0

1 000,0

-

2014-2016

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Державний бюджет

-

-

1000,0

1000,0

-

1699,394

1100,0

1100,0

-

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Державний бюджет

-

-

500,0

500,0

-

-

-

500,0

500,0

-

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Обласний бюджет

-

-

200,0

200,0

-

-

-

50,0

50,0

-

УЖКГ, КП
«ШЕП»

Кошти підприємства
КП «ШЕП»

2,0

2,0

1,0

1,0

№
Найменування
Перелік заходів Програми
з/п напрямку діяльності
1

2

1.

Удосконалення
системи збору та
вивозу ТПВ

2.

Заходи для скорочення
2. Реконструкція полігону
шкідливого впливу
ТПВ
ТПВ на навколишнє
природне середовище
3. Рекультивація порушених
земель полігону ТПВ

1Створення сортувальної
мережі на території
Заходи для зменшення
полігону ТПВ
об’єму видалених
3.
відходів на полігоні
2.Обладнання ділянки
ТПВ
компостування органічних
компонентів ТПВ
4

5

Інформаційні заходи

Проведення
роз’яснювальної роботи
поводження з відходами

Всього

Начальник УЖКГ

Секретар міської ради

2015-2016

2015-2016

2014-2017

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. в тому числі:

5899,394

Обласний бюджет

2016

1300,0

2017

1300,0

2000,0
Обласний бюджет
500,0

Міський бюджет
6,0

Державний бюджет

3000,0

-

-

1500,0

1500,0

-

Обласний бюджет
Міський бюджет
Кошти підприємства КП «ШЕП»

12999,394
600,0
6,0

-

3499,394
100,0
2,0

4100,0
250,0
2,0

4100,0
250,0
1,0

1300,0
1,0

М. Левченко

О.Хоменко

