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МІСЦЕВА ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами в м. Хуст на 2011-2015 роки

1. Сучасний стан сфери поводження з твердими побутовими відходами

У  місті  Хуст щороку накопичується  близько  28 тис. куб.  метрів  твердих побутових 
відходів (далі — побутові відходи), які захоронюються на полігоні загальною площею  4,9 
гектарів.

Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону 
року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо.

Збирання  побутових  відходів  є  основним  завданням  санітарного  очищення  міста і 
здійснюється  5 спеціальними автомобілями  2 спеціалізованих підприємств. Проте рухомий 
склад  спеціалізованих  підприємств  застарілий,  майже  70% відсотків  автомобілів 
відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. Високий рівень тарифів з надання послуг у 
сфері  поводження  з  побутовими  відходами  призвів  до  зменшення  кількості  укладених 
договорів на ці послуги.

Для  збирання  та  тимчасового  зберігання  побутових  відходів  використовуються 
контейнери, які через застосування недосконалого механізму розвантаження деформуються 
та псуються.  Більшість  контейнерів  без  кришок,  що призводить  до підвищення  вологості 
побутових  відходів,  зумовлює  прискорення  процесів  загнивання  в  теплий  період  року та 
примерзання  їх  до  контейнерів  у  морозну  погоду,  у  зв’язку  з  чим  ускладнюється 
транспортування та стає практично неможливою подальша переробка побутових відходів. 
Через несвоєчасне вивезення побутових відходів контейнери стають місцем розповсюдження 
гризунів, шкідливих комах та небезпечним джерелом інфекцій.

Всі  побутові  відходи  захоронюються  на  полігоні,  який  працює  в  режимі 
перевантаження,  тобто  з  порушенням  проектних  показників  щодо  обсягів  накопичення 
відходів. Водночас полігон є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних 
вод. Полігон потребує невідкладної санації та рекультивації. Крім того, у місті триває процес 
утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів.

Існуюча  структура  системи  санітарного  очищення  міста недосконала,  її 
фрагментарність,  роз’єднаність  та  різнорідність  за  відсутності  взаємодії  з  органами 
державної  санітарно-епідеміологічної  служби  та  охорони  навколишнього  природного 
середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій,  а також 
збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням побутових відходів.

Ефективне  вирішення  комплексу  питань,  пов’язаних  з  поводженням  з  побутовими 
відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв’язання основних 
завдань  з  реалізації  державної  політики  у  сфері  поводження  з  відходами,  визначених 
Програмою поводження з твердими побутовими відходами в Україні (далі — Програма), яка 
враховує сучасний стан економіки міста та країни, перспективи її соціального розвитку.
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2. Мета та основні завдання
Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, 

перевезення,  утилізації,  знешкодження та захоронення побутових відходів і  обмеження їх 
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі основні завдання:
зменшити  обсяги  захоронення  побутових  відходів  шляхом  упровадження  нових 

сучасних  високоефективних  методів  їх  збирання,  перевезення,  зберігання,  переробки, 
утилізації та знешкодження;

розробити  та  впровадити  нове  обладнання  у  сфері  поводження  з  побутовими 
відходами;

реформувати систему санітарного очищення;
забезпечити  організацію  контролю  за  діючим  полігоном  побутових  відходів  для 

запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельних 
ділянок після закриття полігону;

забезпечити  впровадження  механізованого  сортування  побутових  відходів  з 
вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби.

Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують 
невідкладного розв’язання та фінансування заходів  як на державному,  так і  на місцевому 
рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх 
можливих джерел фінансування (державний і  місцеві  бюджети,  кошти підприємств (за їх 
згодою),  які  забезпечують  санітарне  очищення  міста).  Для  цього  необхідно  розробити  і 
затвердити в установленому порядку місцеву програму поводження з твердими побутовими 
відходами.

3. Основні напрями розв’язання завдань
Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:
організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;
забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;
застосування  компостування  органічної  частини  побутових  відходів,  спалювання  та 

інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;
створення сучасних полігонів побутових відходів.

4. Механізм забезпечення виконання Програми
Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує управління житлово-

комунального господарства виконкому міської ради.
Фінансове забезпечення виконання Програми планується здійснювати за рахунок:
коштів  державного  бюджету,  місцевого  бюджету,  в  тому  числі  Державного  фонду 

охорони навколишнього природного середовища;
залучення приватного капіталу.
Обсяг фінансового забезпечення заходів програми на 2011 рік наведений у додатку.

Відповідальним за виконання Програми є  управління з питань житлово-комунального 
господарства, яке подає щороку інформацію про хід виконання Програми.

Контроль  за  використанням  бюджетних  коштів,  спрямованих  на  забезпечення 
виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

5. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:

2



зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище 
та здоров’я людини;

створити умови для очищення міста від забруднення побутовими відходами;
зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
забезпечити  виготовлення  додаткової  товарної  продукції  за  рахунок  утилізації 

ресурсоцінних компонентів побутових відходів;
упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;
поліпшити якість обслуговування населеного пункту у сфері поводження з побутовими 

відходами;
перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну 

галузь комунального господарства.

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                 В.ЕРФАН
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Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
щодо забезпечення поводження з твердими побутовими відходами та 

обсяг їх фінансування на 2011 рік
тис. грн.

№ 
з/п

Найменування заходу

Обсяг фінансування на
2011 рік

держ.бюджет
міський 
бюджет

1. Придбання  бульдозера на міське сміттєзвалище - 400,0
2. Рекультивація міського сміттєзвалища 500,0 70,0

Разом: 500,0 470,0

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                 В.ЕРФАН
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