
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 5 частини 1 статті 2 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», заслухавши звіт начальника Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної 

адміністрації Е. Реви, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

звіт про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки, затвердженої рішенням 

сімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017 № 497, що 

додається на 3 аркушах, взяти до відома. 

 
 

 

Голова обласної ради              Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 



Додаток  

до рішення пленарного засідання 

сесії обласної ради  

восьмого скликання 

25.02.2022 № 

 

 

 

ЗВІТ 

про виконання Комплексної програми поводження з твердими побутовими 

відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки 

 

Комплексна програма поводження з твердими побутовими відходами в 

Полтавській області на 2017-2021 роки (далі – Програма), затверджена 

рішенням сімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 14.07.2017     

№ 497. Відповідальним виконавцем Програми є Управління житлово-

комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

Метою Програми є формування системи ефективних заходів щодо 

раціонального та екологічно безпечного поводження з твердими побутовими 

відходами й відповідно мінімізації їх негативного впливу на навколишнє 

середовище та здоров’я людей. 

Управлінням житлово-комунального господарства та енергетики 

Полтавської обласної державної адміністрації (далі – Управління) 

забезпечувалася постійна співпраця з депутатським корпусом обласної ради та 

органами місцевого самоврядування у процесі впровадження Програми. Про 

хід виконання Програми регулярно інформувалась Полтавська обласна рада та 

громадськість. 

Програма відповідає операційним цілям Стратегії розвитку Полтавської 

області на період на 2021 – 2027 роки: Ціль 3.3. Раціональне та екобезпечне 

господарювання; Завдання. 3.3.4. Покращення управління відходами. 

Основними заходами Програми є: 

- інвентаризація стану діючих звалищ і полігонів відходів, зокрема 

технічного оснащення полігонів (звалищ)  при  районних  центрах;  

- придбання необхідної кількості  контейнерів для унітарного збирання 

відходів у населених пунктах області; 

- придбання необхідної кількості сміттєзбиральної техніки, що 

розраховується на основі логістичних схем маршрутів їх руху; 

- оновлення парку спецтехніки для обслуговування санкціонованих 

районних полігонів (звалищ); 

- паспортизація контрольованих  полігонів і звалищ; 

- закриття несанкціонованих звалищ та тих, що не відповідають вимогам із 

екологічної безпеки; 
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- будівництво районних тимчасових і, в перспективі, субрегіональних  

полігонів,  що  відповідають  сучасним стандартам та санітарним нормам, 

із залученням сучасних технологій перероблення відходів; 

- організація відбору вторинної сировини на стаціонарних сортувальних 

лініях та із застосуванням мобільних сортувальних установок; 

- поступова організація роздільного збору вторсировини у населення в 

містах та районних центрах області; 

- поступове  закриття тимчасових санкціонованих звалищ у районних 

центрах. 

Фінансування заходів Програми передбачалося у 2017 – 2021 роках, але 

відбувалося не в повному обсязі в зв’язку з недостатнім виділенням коштів з 

місцевих бюджетів. Заплановані обсяги фінансування з бюджетів різних рівнів 

склали 841395,87 тис. грн, у тому числі: з обласного бюджету – 163799,54      

тис. грн, з районних, сільських, селищних, міських бюджетів – 290096,33 тис. 

грн, з інших джерел – 387500,00 тис. грн. Програму вдалося реалізувати вцілому 

на 26,8 %. Фактичне фінансування заходів Програми за 2017-2021 роки склало 

225334,514 тис. грн, в тому числі 114747,672 тис. грн з обласного бюджету, 

108745,712 тис. грн з районних та місцевих бюджетів, а також 1841,13 тис. грн з 

інших джерел. 

Зокрема, в рамках ІІ етапу Комплексної програми, відповідно до наявного 

фінансування, за рахунок коштів обласного бюджету при співфінансуванні з 

місцевих бюджетів та коштів підприємств, щороку проводилась закупівля 

спеціалізованої комунальної техніки та контейнерів для твердих побутових 

відходів. 

В 2017 році було придбано 15 сміттєвозів для смт Котельва, Семенівка, 

Оржиця, Машівка, Шишацької ОТГ, Чорнухинської райдержадміністрації, 

Гадяцької районної ради, міст Гадяч, Кременчук, Гребінка, Лубни, Горішні 

Плавні, с. Давидівка Пирятинського району, с. Піщане Кременчуцького району, 

474 контейнерів 1,1 м3, 340 конт. 0,75 м3 для сільських населених пунктів 

Чорнухинського району, Шишацької ОТГ, с. Давидівка Пирятинського району, 

смт Машівка, міст Миргород, Зіньків та Лубни. Загальна вартість техніки та 

контейнерів склала 27048,58 тис. грн.  

В 2018 році було придбано 14 одиниць техніки загальною вартістю 

42647,15 тис. грн для Решетилівської міської ради, Гадяцької районної ради, 

Новоселівської та Терешківської сільських рад Полтавського району, 

Сенчанської сільської ради Лохвицького району, міста Полтави та 

Вишняківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.  

В 2019 році – 17 одиниць техніки загальною вартістю 59128,64 тис. грн 

для міст Кременчук, Полтава, Кобеляки, Гребінка, селищ Новоселівка та 

Опішня, а також сіл Лазірки Оржицького району та Пришиб Кременчуцького 

району. 

В 2021 році – 14 одиниць техніки загальною вартістю 40509,00 тис. грн 

для Комишнянської, Ромоданівської, Зінківської, Мартинівської, Пирятиської, 

Оржицької, Полтавської, Великобагачанської, Великосорочинської, 
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Карлівської, Великобудищанської територіальних громад та КП ПОР 

„Полтававодоканал”, а також 2948 контейнерів для збору твердих побутових 

відходів різної конфігурації загальною вартістю 6036,624 тис. грн. для 

Заводської, Зінківської, Кобеляцької, Лубенської, Глобинської, Мачухівської, 

Миргородської ОТГ та двох будинків-інтернатів Полтавської області. 

 

 

 

Начальник Управління  

житлово-комунального  

господарства та енергетики  

Полтавської обласної  

державної адміністрації             Едуард РЕВА 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області 

на 2017 – 2021 роки» 

 

Розробник проєкту рішення: Управління житлово-комунального господарства 

та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації. Проєкт рішення є 

актом індивідуальної дії. 

 

Мета: подання звіту про виконання Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

На виконання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» підготовлений звіт про виконання Комплексної 

програми поводження з твердими побутовими відходами у Полтавській області 

на 2017 – 2021 роки. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність подання звіту про виконання цільової програми. 

 

3. Суть проєкту рішення  

 

Представлення звіту про виконання Комплексної програми поводження з 

твердими побутовими відходами у Полтавській області на 2017 – 2021 роки. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації». 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує матеріальних витрат з обласного 

бюджету. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з'ясування позицій заінтересованих органів. 
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

 

8. Запобігання корупції 
 

Проєкт рішення не містить правил і процедур, які б мали ризики 

вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією.  

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття цього рішення сприятиме дотриманню чинного законодавства 

в частині звітування про виконання цільової програми. 
 

 

 

Начальник Управління 

житлово-комунального  

господарства та енергетики 

Полтавської обласної  

державної адміністрації                           Едуард РЕВА 


