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HATÁROZATА
Beregszász

Про Програму поводження з твердими
побутовими відходами у Берегівському
районі на 2012 – 2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Програму поводження з твердими побутовими відходами у Берегівському
районі на 2012 – 2015 роки затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з
реалізації Програми та забезпечити їх належне фінансування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ляшка М.М. та постійну комісію
районної ради з питань управління майном, планування територій, архітектури,
будівництва, будівельної індустрії, дорожнього і житлово-комунального
господарства та благоустрою територій (Іванюк М.М.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«11»__11__2011р. № 125

ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами у Берегівському районі
на 2012 – 2015 роки
1.Вступ
Програма поводження з твердими побутовими відходами у Берегівському
районі на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена для розв’язання
проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з
причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалась з
питання розміщення місць концентрації побутових відходів, їх збору, сортування,
утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує
існування проблеми, яка впливає на екологічний та соціальний стан району.
Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної напруги в районі.
Для вирішення зазначених проблем передбачається використати передові
сучасні технології, що практикуються в країнах Європейського Союзу.
Нормативно – правовою базою для розроблення Програми є Закони
України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про
благоустрій населених пунктів» та інші нормативно – правові акти Президента
України, Кабінету Міністрів України, центрального органу з питань житлово –
комунального господарства.
2.Мета програми
Метою Програми є вирішення екологічних, санітарних проблем в районі
через впровадження організованої системи збирання, утилізації та переробки
відходів, споживання з подальшим використанням їх в якості енергетичних та
вторинних ресурсів.
3.Основні завдання Програми:
Головним завданням Програми є створення екологічно безпечних полігонів
утилізації твердих побутових відходів (далі ТПВ) та впровадження системи
роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини, у тому числі:
зниження та повна ліквідація екологічної напруги;
запровадження ресурсозберігаючих технологій;
створення нових робочих місць;
підвищення культури споживання;
співпраця місцевої влади, громадськості та підприємств у проведенні заходів
екологічних програм.
4.Механізм впровадження заходів Програми
Основою Програми є те, що утилізація побутових відходів, які складаються
з різних компонентів, повинна здійснюватись окремо один від одного найбільш
економічним та екологічно придатним засобом, не змішуючи їх між собою.
Комбінація різних, доповнюючи одне одного, технологічних рішень та
заходів, а не одна технологія, навіть найбільш сучасна, можуть сприяти
ефективному вирішенню проблем, що стосуються відходів споживання.

Комбінація технологій та заходів, включаючи скорочення кількості відходів, їх
роздільний збір, вторинну переробку, компостування, захоронення залишків на
екологічно безпечних полігонах повинна застосовуватись для утилізації тих чи
інших компонентів відходів споживання. Усі ці технології повинні розроблятись
комплексно, доповнюючи одна одну.
Впровадження Програми стане можливим за умови виконання таких
заходів:
1. Просвітянська діяльність:
проведення екологічно – освітніх програм у дошкільних дитячих закладах,
школах та інших навчальних закладах;
проведення роз’яснювальної роботи щодо поводження з ТПВ серед
населення.
2. Впровадження системи збору, сортування, переробки та утилізації ТПВ
передбачає виконання комплексу заходів, у ході якого проводяться роботи з:
будівництва заводу механізованої переробки побутових відходів
потужністю 20 тон в рік на території Яношівської сільської ради;
придбання спеціальної автомобільної техніки для транспортування відходів;
придбання контейнерів для роздільного збору відходів;
облаштування майданчиків для тимчасового складування ТПВ з
дотриманням природоохоронних та санітарних вимог на території всіх населених
пунктів району, з перспективою вивезення їх на сміттєпереробний завод;
організації роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;
передачі в оперативне управління полігонів з утилізації відходів
спеціалізованим підприємствам (на конкурсній основі);
поетапного закриття існуючих сміттезвалищ, які не відповідають вимогам
чинного санітарно – екологічного законодавства.
Кожний етап впровадження в дію заходів проекту, їх позитивний результат
дасть змогу оцінити ефективність та рівень корисності з реалізації цієї Програми.
5. Очікувані результати виконання Програми
Спрямовуючи заходи із вирішення питання очікуються такі результати від
впровадження Програми:
зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони твердих
побутових відходів;
зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення;
покращення санітарного стану населених пунктів району та створення
кращих умов для життєдіяльності його мешканців;
покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;
вдосконалення сфери поводження з ТПВ .
6. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів з реалізації Програми може здійснюватися за рахунок
коштів бюджетів усіх рівнів та джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.

Заступник голови ради

А.О.Браун

Додаток
до Програми

Заходи
щодо реалізації Програми поводження з твердими побутовими відходами
в Берегівському районі на період 2012 - 2015 роки
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Назва заходу

Відповідальні виконавці,
співвиконавці

Районна санітарно – епід.
Проведення екологічно – освітніх програм у станція, Державна екологічна
дошкільних дитячих та інших навчальних інспекція в Закарпатській
закладах
області,
відділ
освіти
райдержадміністрації
Районна санітарно – епід.
станція, Державна екологічна
Проведення роз’яснювальної роботи серед
інспекція в Закарпатській
населення щодо поводження з ТПВ
області, органи місцевого
самоврядування
Розроблення проектно – кошторисної
документації
на
будівництво
заводу Районна рада, Берегівська
механізованої переробки твердих побутових міська рада, Яношівська
відходів потужністю від 20 тис. тон в рік на сільська рада
землях Яношівської сільської ради
Районна рада, Берегівська
Будівництво заводу
міська рада, Яношівська
сільська рада,

Термін
виконання

Обсяг
Джерела
фінансування
фінансування
/тис.грн/

2012 - 2015

7,5 на рік

місцеві
бюджети

2012 - 2015

7,5 на рік

місцеві
бюджети

І кв.2012

1065

місцеві
бюджети

2012 - 2015

37.000

кошти всіх
рівнів

Органи
місцевого
Облаштування майданчиків для тимчасового
самоврядування,
5. складування ТПВ у населених пунктах
спеціалізоване підприємство
району
у сфері поводження з ТПВ
Органи
місцевого
Організація роздільного збору окремих самоврядування,
6.
компонентів побутових відходів
спеціалізоване підприємство
у сфері поводження з ТПВ
Придбання контейнерів для роздільного Спеціалізоване підприємство
7.
збору відходів
у сфері поводження з ТПВ
Придбання
спеціальної
автомобільної Спеціалізоване підприємство
8.
техніки для транспортування відходів
у сфері поводження з ТПВ
Органи
місцевого
Поетапне закриття існуючих сміттезвалищ,
самоврядування, Державна
9. які не відповідають вимогам чинного
екологічна
інспекція
в
законодавства
Закарпатській області
Проведення
рекультивації
територій Органи
місцевого
10.
колишніх сміттезвалищ
самоврядування,
Співутримання існуючого полігону ТПВ у Районна рада у взаємодії з
11.
м.Берегово
райдержадміністрацією

2014

20 на рік

2014 - 2015

50 на рік

2014-2015

50

2014-2015

100 на рік

2012 -2015

-

2014-2015

50 на 1 об’єкт

2012 -2013

60

місцеві
бюджети,
кошти
підприємства
місцеві
бюджети,
кошти
підприємства
кошти
підприємства
кошти
підприємства
місцеві
бюджети,
місцевий
бюджет

