
 

 

СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХV сесія VІI скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

06.10.2017  №              

м. Сокаль 

 

  

 

 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами у 

м. Сокалі на 2017-2018 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови С.Марчука та постійну комісію міської ради з питань  

комунального господарства.      

 

 

Міський  голова                   Вадим КОНДРАТЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Програми поводження  

з твердими побутовими відходами  

у м. Сокалі на 2017-2018 роки 
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Додаток  

до рішення ____________________ 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ  

 

У М. СОКАЛІ НА 2017-2018 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сокаль – 2017



ЗМІСТ 

 

 

№ 

з/п 
                                               Назва розділу стор. 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

3 

2. Визначення мети програми 

 

6 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування, строки та етапи виконання програми  

 

6 

4. Перелік завдань (напрямків) і  заходів програми та результативні показники 

  

7 

5. Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності 

 

8 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми  

 

8 

 Додаток 1. Паспорт Програми  

 

9 

 Додаток 2. Ресурсне забезпечення Програми  

 

Додаток 3. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

10 
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Розділ І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є утворення твердих побутових 

відходів (надалі ТПВ). Проблема збільшення та накопичення кількості відходів є 

характерною не лише для м. Сокаля, а й для України в цілому.  

Несвоєчасне вилучення ТПВ погіршує санітарний стан населених пунктів та може 

стати причиною виникнення хвороб і епідемій. Разом з тим ТПВ є джерелом 

вторинних ресурсів, що зумовлює необхідність наукового підходу до вибору засобів їх 

знешкодження і утилізації. 

Міською радою розроблено схему санітарної очистки населеного пункту.  

На території міста розташований один діючий полігон твердих побутових відходів. 

Балансоутримувачем є КП «Сокальжитлокомунсервіс».   

Використання полігону веде до збільшення питомого навантаження на одиницю 

площі полігону, ступеню щільності відходів й нарощування висоти складування. 

У період експлуатації полігону виникає небезпека забруднення ґрунтів відходами 

та нафтопродуктами, обумовлена впливом транспорту, що працює на полігоні. Можливий 

збиток довкіллю від функціонування полігону ТПВ обумовлений утворенням фільтрату і 

біогазу в товщі тіла звалища. Фільтрат, проникаючи в породи зони аерації і ґрунтові води, 

забруднює їх. Стікаючі поверхневі води з полігону на рельєф місцевості забруднюють 

ґрунти. З поверхневим і ґрунтовим стоком фільтрат поступає у водні об’єкти, 

забруднюючи їх. В результаті біохімічних процесів у ґрунтах на звалищах утворюється 

біогаз, який при виході на поверхню забруднює атмосферне повітря, що нерідко 

призводить до займання відходів на звалищах і полігоні.  

Враховуючи можливий негативний вплив полігону ТПВ на природне середовище, 

заходи екологічної безпеки мають бути спрямовані на захист нормального стану повітря, 

ґрунту та підземних вод. Діючий полігон потребує реконструкції.  

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є: 

зношеність спецтехніки та контейнерів; 

низькі ціни на тарифи з вивезення та розміщення відходів. 

За рахунок організаційно-розпорядчих, економічних, науково-технічних та 

нормативно-правових заходів передбачається забезпечити умови для впровадження 

сучасної (екологічно безпечної) системи поводження з твердими побутовими відходами. 

До засобів розв’язання проблеми в сфері поводження з відходами є впровадження 

на території району центру з утилізації відходів з двоетапною системою транспортування 

та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.  

 

 

Розділ ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 

збирання, перевезення, утилізації та захоронення твердих побутових відходів і обмеження 

їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, розширення 

і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих 

побутових відходів, використання побутових відходів як джерела вторинної сировини, 

створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами. 
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Розділ III.  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, 

ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА  

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для вирішення проблемних питань поводження з ТПВ передбачає цілий ряд 

заходів: 

 

1. Впровадження сортування, роздільного збору та вивезення ТПВ:  

створення критих, відгороджених, укрупнених контейнерних майданчиків та їх 

облаштування згідно з діючими санітарними нормативами, 

організація вивезення сміття; 

впровадження роздільного збору ТПВ; 

оновлення контейнерного господарства, парку спецмашин та техніки для 

експлуатації полігону; 

вивезення на полігон тільки неутилізованої частки ТПВ, яка підлягає захороненню. 

 

2. Забезпечення екологічної безпеки на існуючих об`єктах поводження з ТПВ та їх 

ефективного використання за рахунок:  

приведення у відповідність до санітарних вимог та оптимізація використання 

діючого  полігону ТПВ, зокрема, обладнання системами інженерного захисту підземних і 

поверхневих вод від забруднення токсичними компонентами відходів;  

проведення реконструкції полігону ТПВ: 

ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ шляхом вивезення і перезахоронення 

сміття на діючий полігон або утилізації на сміттєпереробних комплексах. 

 

Загальний обсяг фінансування Програми та у розрізі джерел, викладено у Паспорті 

Програми поводження з твердими побутовими відходами м. Сокаля на 2017-2018 роки 

(додаток 1). 

Інформація щодо ресурсного забезпечення Програми поводження з твердими 

побутовими відходами м. Сокаля на 2017-2018 роки наведена у додатку 2. 

Програма розрахована на 2 роки і виконуватиметься протягом 2017-2018 років. 

 

 

РОЗДІЛ ІV  ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ) І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ  

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

Завданням Програми є: 

1. Реконструкція діючого полігону ТПВ. 

2. Придбання і оновлення контейнерів для збору ТПВ, сміттєвозних машин та 

іншої спецтехніки. 

 

 

 РОЗДІЛ V  ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Впровадження сучасної системи поводження з твердими побутовими відходами 

дозволить: 

1. Залучення інвестиційних проектів. 

4. Зменшити громадську напругу. 

5. Зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів на полігоні. 

6. Продовжити термін експлуатації діючого полігону. 
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РОЗДІЛ VI.   КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює виконавчий 

комітет Сокальської міської ради.  

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на 

розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.  

 

  

Секретар ради                                                                   Ігор СИДОР 
 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми 

 

ПАСПОРТ 

(загальна характеристика районної програми) 

Програма поводження з твердими побутовими відходами  

у м. Сокалі на 2017-2018 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Сокальська міська рада 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми  

 

3. Розробник програми  Сокальська міська рада 

4. Співрозробники програми   

5. Відповідальний виконавець програми  Виконавчий комітет Сокальської 

міської ради 

6. Учасники програми  КП «Сокальжитлокомунсервіс», КП 

«Сокальтеплокомуненерго», 

7. Термін реалізації програми 2017-2018 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Обласний бюджет (у тому числі обласний 

фонд охорони навколишнього природного 

середовища), районні бюджети,міський  

бюджет  (у тому числі місцеві фонди 

охорони навколишнього природного 

середовища) 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, 

1560 000 грн. 

 у тому числі:  

9.1. коштів державного бюджету 

коштів обласного бюджету 

коштів міського бюджету 

коштів інших джерел 

      - 

1000 000 грн. 

560 000 грн. 

-   

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення районної Програми поводження з твердими побутовими відходами 

у м. Сокалі на 2017-2018 роки 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити 

на виконання програми 

Етапи виконання 

програми 

Всього витрат на виконання 

програми тис. грн. 

 

2017 рік 2018 рік  

1 2 3  

Обсяг ресурсів всього, в тому числі: 1 560 000   

державний бюджет -   

обласний бюджет 1 000 000   

районні, міські (міст обласного значення), 

об’єднаних територіальних громад бюджети 

-   

міський бюджет  560 000   

кошти небюджетних джерел    

 

 

 

 

Секретар ради                                                                   Ігор СИДОР 



 

 

Додаток 3 до Програми 

 

Напрямки діяльності та заходи районної Програми поводження з твердими побутовими відходами 

у м. Сокалі на 2017-2018 роки 

  

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона-

ння 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн., в 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

2017 рік 2018 рік  

1 Придбання 

спеціалізованої 

техніки 

Придбання 

спеціалізованих 

транспортних 

засобів для 

забезпечення 

збору і 

вивезення 

сміття та 

відходів  

 Виконавчий комітет 

Сокальської міської 

ради 

Екологічний фонд 

Львівської ОДА 

 

міський бюджет 

1 560 000   

 

                        

 

Секретар ради                                                                   Ігор СИДОР 

 


