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Проблема твердих побутових відходів є актуальною в Україні. 

Петриківська громада не є винятком. Стихійні сміттєзвалища забруднюють 

навколишнє середовище та негативно впливають на екологію та здоров’я 

людей. 

Для поліпшення екологічної ситуації громади необхідно розробити план  

поводження з твердими побутовими відходами. Внаслідок реалізації даного 

плану всі села громади матимуть змогу користуватися послугою збору 

роздільного сміття та його утилізації. 

Зробимо нашу громаду чистішою!!! 

 
Голова Петриківської об’єднаної громади 

Ольга Гавриленко 
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ВСТУП 

 

План удосконалення послуги (SDIР) в Петриківській ОТГ, розроблений 

за підтримки Агентства міжнародного розвитку США за участю «Global 

Communities» за програмою ДОБРЕ «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність». 

 

План удосконалення послуги ( SDIР) – це всеохоплюючий інструмент для 

вирішення нагальних проблем в ОТГ, який повинен забезпечити ефективне 

управління в громаді, шляхом визначення послідовних зв’язків між її 

громадянами, органами місцевої влади  та надавачами послуг. Цей План  

спрямований на покращення якості послуги, яка би в повній мірі  задовольнила  

потреби мешканців громади. 

 

Розробка SDIР з обраної послуги у громаді дасть можливість: 

− проаналізувати поточну ситуацію в частині надання конкретно 

обраної послуги для розробки; 

− зібрати та систематизувати дані та документи, які регулюють 

надання послуги. Оцінити її якість та системність; 

− визначити основні цілі щодо перспективи розвитку послуги, 

напрями її  удосконалення; 

− зробити прогноз результатів та розробити індикатори, які можна 

виміряти для відстеження прогресу;  

− запровадити діяльність з метою покращення контексту надання 

послуг; 

− відслідковувати успішності/неуспішності надання послуг; 

− забезпечити постійний зв’язок між громадянами та місцевою 

владою/постачальниками послуг. 

 

Послуга «Поводження з твердими побутовими відходами на території 

Петриківської ОТГ» (далі – пріоритетна послуга) була обрана завдяки широкій 

участі громадян у результаті спільних зустрічей та опитування населення. 

Експерти DOBRE спільно з представниками ОТГ провели зустрічі з її 

мешканцями. Вибрана  пріоритетна Послуга вважається найбільш актуальною 

для більшості населення громади та, як така, що найбільше потрибує 

удосконалення. 
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СКОРОЧЕННЯ 

 

USAID – Агентство США з міжнародного розвитку 

ОТГ – об'єднана територіальна громада 

ТПВ – тверді побутові відходи 

SWOT - переваги, недоліки, можливості, загрози 

DOBRE – Програма USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» 

ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку 

ПКД – проектно- кошторисна документація 

КП –комунальне підприємство 

SDIP – план покращення послуг 

ZERO WASTE – без сміття 

НГО – недержавні громадські організації 

РГ – робоча група  

Послуга – поводження з твердими побутовими відходами у 

Петриківській об’єднаній територіальній громаді 

План удосконалення послуги – План удосконалення  послуги з 

поводження твердими побутовими відходами у  Петриківській ОТГ на 2019-

2023 роки. 
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 

820-р Київ Про схвалення Національної стратегії управління відходами в 

Україні до 2030 року; 

ЗУ “Про відходи”; 

ЗУ “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг”; 

ЗУ “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг”; 

ЗУ “Про ліцензування видів господарської діяльності”; 

ЗУ “Про природні монополії”; 

ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”; 

ЗУ “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. Перелік актів законодавства України та 

acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (Розділи 8-12)”; 

Постанова Верховної Ради України “Про стан виконання законодавства у 

сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення”; 

 Указ Президента України від 18.10.2013 № 572/2013 “Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс 

заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного 

регулювання у сфері поводження з відходами в Україні”; 

 Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216; 

 Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації 

відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 

№ 1360; 

Концепція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 

2013-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.01.2013 № 22-р; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2479-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1875-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629%D0%B2-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629%D0%B2-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1629%D0%B2-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2967-iv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2967-iv
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1216-98-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1360-98-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22-2013-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/22-2013-%D1%80
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  Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені 

наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 01.12.2010 № 435; 

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, 

затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 196; 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення 

побутових відходів, затверджені постановою НКРЕКП від 04.04.2017 № 467; 

Порядок формування тарифів на послугу з захоронення побутових 

відходів, затверджений постановою НКРЕКП від 27.04.2017 № 601; 

Процедура встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових 

відходів, затверджена постановою НКРЕКП від 27.04.2017 № 602; 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення 

побутових відходів, затверджені постановою НКРЕКП від 25.05.2017 № 683; 

Порядок формування, схвалення інвестиційних програм та/або 

інвестиційних планів суб'єктів господарювання у сфері захоронення побутових 

відходів, затверджений постановою НКРЕКП від 25.05.2017 № 706; 

Порядок формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення 

побутових відходів, затверджений постановою НКРЕКП від 27.10.2017 № 1307; 

Порядок формування та схвалення інвестиційних програм суб'єктів 

господарювання у сфері перероблення побутових відходів, затверджений 

постановою НКРЕКП від 27.10.2017 № 1308. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1307-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1307-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1307-10
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0821-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0821-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0821-12
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24580&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24580&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24979&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24979&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24980&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=24980&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=25381
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=25381
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=25437&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=25437&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=25437&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29037&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29037&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29040&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29040&find=
https://www.nerc.gov.ua/index.php?id=29040&find=
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МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПОСЛУГИ 

 

План удосконалення  послуги (SPID) був розроблений в рамках програми 

«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Цей 

документ слід трактувати як головну Програму розвитку послуги поводження з 

твердими побутовими відходами у Петриківській громаді, котра визначає 

пріоритети та напрямки розвитку.  

Методологія ґрунтується на партисипативному принципі залучення 

громадськості та консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки 

Плану удосконалення послуги. До робочої групи входять представники всіх 

населених пунктів ОТГ, щоб гарантувати рівну участь всіх її суб'єктів . 

План удосконалення послуги Петриківської територіальної громади був 

розроблений на основі вивчення нормативної бази, законодавства України, 

досвіду  інших громад та міжнародних консультантів. Цей План розробляється 

за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під час засідань 

робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.  

Таблиця 1  

Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань удосконалення послуги 

№ Опис діяльності Учасники 

1 Розробка рекомендацій щодо формування робочої групи. Інформування 

громадськості про початок розробки з розробки Плану покращення 

надання послуги 

Голова ОТГ, 

члени 

робочої 

групи, 

громадськість 

2 Аналіз стану послуги з поводження ТПВ в Петриківській  ОТГ. 

Визначення та узагальнення основних проблем з надання послуги та їх 

пріоритетності. SWOT аналіз 

Голова ОТГ  

Робоча група 

3 Формування бачення реалізації послуги та її покращення. 

Розробка стратегічних, операційних цілей та заходів з  покращення 

послуги. 

Голова ОТГ  

Робоча група 

4 Розробка проектів. Рейтинг проектів. Голова ОТГ  

Робоча група 

5 Розробка плану дій, а також  системи індикаторів та моніторингу 

виконання плану удосконалення послуги.  

Робоча група 
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СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 

Шевченко І. М. заступник селищного голови, голова робочої 

групи 

Можний Д. М. директор РКП «Комунальник 

Омелич Л. В. секретар Петриківської селищної ради 

Корінько Л. С. в. о. начальника відділу будівництва, 

благоустрою, житлово-комунального 

господарства та розвитку інфраструктури 

Ковальова О. В. депутат селищної ради 

Гречанова О. О. депутат селищної ради 

Жадан А. В.   лікар-хірург КПВ КЗ ЦРЛ 

Зайцева Т. А. депутат селищної ради 

Шістя В. О. представник молоді 

Панібудьласка О. В. депутат селищної ради 

Пікуш О. Г. начальник відділу культури і мистецтв 

Мазикін О. 
представник молоді 

Мотузка А. Ф. 
представник громадськості 

Могильний Б. М. 
директор КП Дніпротеплоенерго» 

Чернуський В. О. 
в.о. старости с. Хутірське 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕТРИКІВСЬКУ СЕЛИЩНУ  

ОБ'ЄДНАНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ГРОМАДУ 

 

Петриківська об’єднана територіальна громада утворилася в 2017 році. 

До складу громади війшло п’ять сіл, з адміністративним центром в смт. 

Петриківка. Територія Петриківської об’єднаної ромади розташована на лівому 

березі річки Дніпро за 64 км на північ від обласного центру міста 

Дніпропетровська. Найближча залізнична станція Балівка Придніпровської 

залізниці знаходиться на віддалі 23 км від селища Петриківка. Крізь селище 

проходить автомагістраль Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Селище 

розташоване в степовій зоні на берегах річки Чаплинки. Між селищем 

Петриківка і селом Сотницьке протікає штучне русло річки Оріль (притоки 

Дніпра). 

Мапа, на якій позначено Петриківську ОТГ, а також окремі 

сільські/селищні ради, які увійшли до її 

складу
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1. БАЗОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Правова база та адміністрування послуги 

 

Чинна законодавча база щодо управління твердими побутовими 

відходами дозволяє організувати та ефективно надавати послуги з 

централізованого збору та утилізації твердих побутових відходів. Україна взяла 

на себе зобов'язання поступової адаптації законодавства до стандартів 

Європейського Союзу. Основні законодавчі акти з цього питання включають: 

– Закон України «Про відходи» – є основним законодавчим актом щодо 

управління відходами в Україні. Закон визначає основні правові, організаційні 

та економічні засади запобігання та зменшення викидів відходів. 

– Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначає основні 

принципи господарсько-організаційних процедур забезпечення та споживання 

житлово-комунальних послуг серед виробників, постачальників послуг та 

споживачів. 

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає обсяг 

повноважень органів місцевого самоврядування. 

– Національна стратегія управління відходами до 2030 року. 

Відповідно до поправок до Закону України «Про відходи» (стаття 32 

«Заходи щодо мінімізації та запобігання негативного впливу відходів»), з 1 

січня 2018 року забороняється утилізація неперероблених відходів. 

Для виконання вищезгаданих законів Кабінет Міністрів України прийняв 

Постанову «Про затвердження правил надання послуг з вивезення відходів», 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України «Про адаптацію роздільного збору 

муніципальних твердих відходів». 

Петриківська селищна рада не приймала будь-яких нормативних актів 

щодо управління твердими побутовими відходами, зокрема схему санітарної 

очистки території та правила надання послуг. 
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1.2. Основна інформація щодо надання послуги  

 

1 . 2 . 1 .  П о к р и т т я  п о с л у г о ю  

Таблиця 2  

Населення Петриківської ОТГ 

Назва населеного 

пункту 

Населення 
Загальна 

чисельність 

населення 
№ Багатоквартирні 

будинки/квартири 

№ Приватні 

будинки/домогоспода

рства 

1 смт. Петриківка 13/181 2003 4462 

2 с. Мала Петриківка - 773 1979 

3 с. Сотницьке - 77 53 

4 с. Кулішеве - 20 39 

5 с. Хутірське - 1085 2150 

Загалом 181 3958 8683 

*Кількість населення, що проживає в квартирах  286 

 

На території Петриківської ОТГ в недостатній кількості контейнери для 

збирання твердих побутових відходів. Загальна кількість контейнерів 13 шт ,  7 

контейнерних майданчиках. Збір та вивіз сміття по приватному сектору 

проводиться переважно в мішках або одноразових пакетах для сміття.  

 

 

 

 

 

На території громади роздільне сортування сміття відсутнє. 

Прибирання вулиць, парків, скверів в громаді здійснюють організації 

громади під час суботників. Автобусні зупинки прибирають двірники 

виконавчого комітету. 

Покриття Послугою 

10% від загальної кількості населення смт. Петриківка отримує 

послугу з вивезення та утилізації ТПВ, решта населених 

пунктів громади не отримує послугу зовсім. 
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Про графік вивозу сміття споживачів інформують в комунальному 

підприємстві. 

Дослідження морфологічного складу не проводилося.  

 

1 . 2 . 2 .  Х а р а к т е р и с т и к а  н а д а в а ч а  п о с л у г и  з  Т П В  

В межах Петриківського району існує три комунальні підприємства:  

– Дочірне підприємство «Петриківкатеплоенерго» комунального 

підприємства «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради; 

– КП «Безпека і благоустрій» Петриківської районної ради; 

– РКП «Комунальник» Петриківської районної ради. 

У Петриківській ОТГ послуги по збору та утилізації відходів здійснює 

районне комунальне підприємство «Комунальник». Це єдиний надавач послуг 

на території громади. Комунальне підприємство має лише два сміттєвози, які 

зношені на 100%. Підприємство збиткове. Послуга надається лише мешканцям 

смт. Петриківка, але лише 10% користуються даною послугою. В зв’язку з тим, 

що кількість користувачів дуже мала, тарифи на вивезення сміття дуже високі. 

Відходи збираються один раз на тиждень. 

Таблиця 3  

Перелік обладнання та техніки КП 

Техніка, устаткування 

та обладнання 
Специфікація Кількість 

Сміттєвоз  ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б ГАЗ 3309 1 

Сміттєвоз МАЗ 5337 1 

 

1 . 2 . 3 .  П о л і г о н  Т П В  

Сміття з території громади вивозиться на полігон комунального 

підприємства «Комунальник» м. Камянське згідно договору. Відстань до 

полігону 55 км. 

1 . 2 . 4 .  Ф і н а н с о в і  д а н і  
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Тарифи на вивезення твердих побутових відходів затверджені 

Петриківською районною радою.  

Вартість послуг для багатоквартирних будинків – 17,05 грн на 1 особу; 

Приватний сектор – 31,77 грн. на 1 особу; 

Бюджетні організації – 170,28 грн/м3; 

Інші організації – 173,34 грн/м3. 

Збір платежів відбуваються в касі підприємства та через поштове 

відділення або відділення банків. 

Між постачальником послуг з вивезення сміття і населенням укладено – 

415 угоди (10%),  18 угод з бюджетними організаціями та 52 угоди з іншими 

організаціями.  

В середньому відсоток сплати за послуги з вивозу та утилізації ТПВ 

населенням громади складає 85%. 

В зв’язку з тим, що вісоток покриття послугою дуже малий, а техніка 

зношена на 100 %, комунальне підприємство збиткове. 

Петриківською селищною радою норми накопичення твердих побутових 

відходів не розраховувалися та не затверджувалися. 

 

1.3. Перспективи сортування твердих побутових відходів та їх 

вторинної переробки 

 

В ході опитування мешканців  було виявлено, що органічні відходи вони 

використовують для годівлі домашньої худоби. Мешканці проявили 

зацікавленість щодо роздільного сортування сміття. 

На засіданнях робочої групи було розглянуті всі можливості поводження 

з твердими побутовими відходами з урахуванням роздільного сортування. 

Один з варіантів – сортування на окремо розташованих майданчиках, 

обладнаних спеціальними контейнерами.  Окрім зазначеного, одним з проектів 

розглядається можливість придбання пресувального обладнання. 
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1.4. Участь громадян 

 

В зв’язку з тим, зо існуюче комунальне підприємство не має відповідної 

матеріально-технічної бази для забезпечення своєчасного вивезення твердих 

побутових відходів, та має високі тарифи на послуги багато мешканців громади 

не хочуть укладати договори. Разом з тим під час зборів жителів громади 

проведеного експертами DOBRE, мешканці усвідомлюють необхідність 

роздільного сортування. Люди готові платити за якісні послуги з управління 

твердими побутовими відходами пр. обґрунтованих тарифах.  

 

1.5. Перелік проблемних питань у Петриківській ОТГ щодо 

надання послуги з ТПВ  

 

На засіданні робочої групи були розглянуті проблеми, які мешканці 

оголосили під час зборів  жителів громади з представниками ОТГ та 

консультантами DOBRE. Проаналізувавши та обговоривши  проблеми було 

визначено основні: 

– відповідність нормативно - законодавчих документів поводження з 

твердими побутовими відходами; 

– відсутність свідомості мешканців та культури сортування сміття; 

– велика кількість біологічних та будівельних відходів у структурі сміття 

яке викидається у контейнери; 

– відсутність техніки (сміттєвозів), контейнерів, контейнерних 

майданчиків; 

– відсутність можливості сортування твердих побутових відходів; 

– відсутність комунального підприємства; 

– відсутність економічно-обґрунтованих тарифів; 

– незадовільна робота діючого комунального підприємства; 

– пасивність мешканців щодо екологічної ситуації в громаді; 

– відсутність схем санітарної очистки громади; 
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– блокування внутрішньоквартальних доріг мешканцями громади; 

– велика кількість стихійних звалищ. 

1.6. SWOT – аналіз   

 

Робоча група співпрацювала зі співробітниками DOBRE, щоб зрозуміти 

внутрішній потенціал ОТГ щодо управління твердими відходами та можливі 

зовнішні впливи. Робоча група продовжувала аналіз поточної ситуації за 

допомогою SWOT-аналізу, спрямованого на усунення слабких сторін, 

зміцнення сильних сторін, запобігання загрозам, використання можливостей і, 

врешті, реалізації цього бачення.  
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 Таблиця 4 

Аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз 

Сильні сторони 

− підтримка органів місцевого 

самоврядування  

− бажання частини населення 

вирішити проблему(укласти договори на 

послугу) 

− можливість на договірних 

засадах використовувати полігон на 

відстані 55 км. 

− укладені договори на вивіз 

ТПВ з юридичними особами 

− наявність в ОТГ потенційних 

працівників комунального підприємства. 

− співпраця з програмою 

DOBRE. 

− обізнаність мешканців ОТГ 

щодо необхідності вирішення питань з 

поводження ТПВ. 

 

Слабкі сторони 

− відсутність комунального 

підприємства 

− низька свідомість громадян 

− відсутність матеріально-

технічної бази для забезпечення 

послуги 

− низька платіжна 

спроможність населення 

− відсутність обґрунтованих 

тарифів 

− відсутність належно 

облаштованих контейнерних 

майданчиків та достатньої кількості 

контейнерів для збору ТПВ 

− наявність стихійних 

сміттєзвалищ 

− відсутність компостування 

листя; 

− штучне обмеження доступу 

до деяких автомобільних шляхів 

мешканцями громади 

Можливості 

− можливість визначення виконавця 

послуг, що задовольняє вимогам 

громади 

− міжмуніципальне співробітництво 

з сусідніми громадами по 

покращенню послуги 

− підтримка міжнародних 

організацій, залучення коштів 

міжнародної технічної допомоги 

− вигідне географічне розташування 

− участь ОТГ  у конкурсах  ДФРР 

Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва та ЖКГ, 

щодо спільної реалізації проектів 

в сфері  поводження з ТПВ. 

Загрози 

− економічна та політична 

нестабільність в державі 

− низький рівень екологічної 

свідомості населення  

− зміни чинного законодавства з 

поводження з ТПВ та інших 

питань 

− нестабільність національної 

валюти та інфляція 

− виникнення надзвичайних 

ситуацій природного та 

техногенного характеру 

− бездіяльність контролюючих 

органів 
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2. БАЧЕННЯ ПОСЛУГИ В ГРОМАДІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ 

ТА ОПЕРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ 

 

2.1. Бачення послуги в громаді 

 

Бачення розвитку громади визначає бажаний для мешканців образ  в 

перспективі найближчих років, тобто воно є свого роду «фото» громади, яке 

показує, як вона повинна конкретно виглядати і які функції виконувати. 

Напрацьоване Робочою групою  бачення послуги в ОТГ наступне: 

 

 

В ході обговорення були також сформовані стратегічні цілі впровадження послуги: 

 

 

 

2.2. Стратегічні та операційні цілі  

 

Стратегічні цілі безпосередньо виникають з бачення та визначають 

напрямки розвитку громади, які вказані в баченні; в той самий час вони 

дозволяють зберегти чіткий поділ Плану удосконалення послуги, згрупувати 

операційні цілі. Необхідно підкреслити, що реалізація всіх цілей буде вести до 

задоволення потреб всіх мешканців з дотриманням принципів рівності статей, 

без дискримінації за віковою, соціальною, професійною, політичною 

приналежністю чи за місцем походження. Стратегічні та операційні цілі 

відображені в табл.5 

 

 

 

 

 

 

 

Чиста громада, в якій діє сучасна, ефективна система поводження з ТПВ, 

що відповідає міжнародним стандартам та законодавчим нормам. 
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Таблиця 5 

Статегічні та операційні цілі  

Стратегічні цілі Операційні цілі 

 

 

1. Нормативно-правове 

забезпечення поводження з 

твердими побутовими відходами 

 

1.1. Прийняття регуляторних актів 

1.2. Розробка та затвердження схем санітарної очистки 

території 

1.3. Розрахунок та затвердження норми накопичення 

ТПВ з урахуванням сортування 

1.4. Розробка типової угоди з надання послуги ТПВ з 

урахуванням сортування та укладання угод зі 

споживачами послуги 

1.5. Укладання угод з підприємствами, які приймають 

різні види сміття 

1.6. Відведення земельних ділянок для облаштування 

контейнерних майданчиків 

 

 

2. Залученість та екологічна 

свідомість громадян 

2.1.  Проведення інформаційно-просвітницької кампанії 

серед мешканців ОТГ 

2.2. Проведення навчальних заходів (тренінгів, 

семінарів, навчальних поїздок) 

2.3. Проведення опитувань мешканців 

2.4. Сприяння у проведені заходів громади в форматі 

ZERO WASTE 

2.5. Проведення інформаційної роботи з правил 

компостування опалого листя 

 

 

 

3. Зміцнення матеріально-

технічної бази 

3.1. Облаштування контейнерних майданчиків. 

3.2. Придбання спецтехніки 

3.3. Придбання контейнерів 

3.4. Створення коммунального підприємства 

3.5. Облаштування бази для накопичення та зберігання 

вторинної сировини 

3.6. Облаштування автомобільних доріг та 

прибудинкових території для можливості під’їзду 

спецтехніки 
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4. Забезпечення фінансової 

життєздатності та самоокупності 

послуги 

4.1. Економічне обгрунування тарифів 

4.2. Розробка бізнес-плану коммунального підприємства 

4.3. Розвиток міжмуніціпального співробітництва 

4.4. Розвиток механізмів стимулювання жителів 

 

2.3. Відображення послуги в стратегічних документах  

 

В першій половині 2019 року в громаді було розроблено та затверджено 

рішенням сесії Стратегію сталого розвитку Петриківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2027 роки, у зв’язку з цим робочою групою в 

ході підготовки Плану удосконалення послуги зверталась увага на 

відповідність його основним напрямкам діяльності зазначених у Стратегічному 

документі ОТГ.  

 Таблиця 8 

Зв’язок Плану удосконалення послуги зі Стратегією сталого розвитку 

Петриківської ОТГ на 2018 -2026 роки 

План удосконалення послуги 

поводження з твердими побутовими 

відходами на 2019 – 2025 

Стратегія сталого розвитку Петриківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2027 роки  

Стратегічна ціль 1. Нормативно-правове 

забезпечення поводження з твердими 

побутовими відходами 

 

Стратегічна ціль 3.  Зміцнення 

матеріально-технічної бази 

 

 

 Стратегічна ціль 4. Ефективна система 

захисту навколишнього середовища, яка 

забезпечує високий рівень комфорту життя 

мешканців. Петриківка – я тут живу  

Операційна ціль 4.1. Збереження природної 

привабливості та підвищення екологічної 

безпеки .  

Організація роздільного збору та вивезення 

твердих побутових відходів 

Стратегічна ціль 2.  Залученість та 

екологічна свідомість громадян 

Операційні  цілі : 

2.1. Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії серед 

мешканців ОТГ. 

2.2. Проведення навчальних заходів 

(тренінгів, семінарів, навчальних 

поїздок) 

2.3. Проведення опитувань мешканців 

2.4. Сприяння у проведені заходів громади 

в форматі ZERO WASTE 

Стратегічна ціль 4. Ефективна система 

захисту навколишнього середовища, яка 

забезпечує високий рівень комфорту життя 

мешканців. Петриківка – я тут живу. 

 Операційна ціль 4.4. Сприяння здоровому 

способу життя та підвищення обізнаності та 

культури здоров'я мешканців і мешканок 

 

Підвищення екологічної свідомості та участь 

місцевих мешканців в природоохоронній 

діяльності 
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3. ПЛАН ДІЙ 

 

3.1. План дій з реалізації плану удосконалення послуги поводження з 

твердими побутовими відходами на 2019 – 2023 рр. 

 

Визначення проектів проводилось шляхом роботи у групах та методом 

мозгового штурму. План дій включає визначення пріоритетних завдань, що 

ґрунтуються на пріоритетності проектів, які визначались шляхом консенсусу та 

можливостях Петриківської ОТГ. 

План дій  по реалізації SDIP складений  відповідно до пріотриетів та 

можливостей Петриківської  ОТГ. У плані дій обрано 3 періоди реалізації 

завдань з удосконалення послуги.  

І період – короткострокові (пріоритетні). Термін реалізації – проекти та 

заходи, які потрапили в зелений сектор Плану дій. 

ІІ період – середньострокові. Термін реалізації – проекти, які у ІІ рік 

виконання плану пересікаються з короткостроковими. Вони потрапили у 

жовтий  сектор   

 ІІІ період – довгострокові завдання. Термін реалізації. Проекти та 

завдання, які потребують значних фінансових вкладень та ресурсів. Вони 

знаходяться у червоному секторі. 

План дій представлено у таблиці 7. 
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Таблиця 9 

План дій 

Назва проекту Рейтинг Період 

реалізації 

(рік) 

Відповідальні 

Стратегічна ціль 1. Нормативно-правове забезпечення поводження з твердими побутовими відходами 

Операційна ціль 1.1. Прийняття регуляторних актів 

Прийняття та затвердження регуляторних актів місцевою радою та 

рішеннями виконкому громади 
І 2020 Виконавчий комітет селищної ради, 

Петриківська селищна рада  

Операційна ціль 1.2. Розробка та затвердження схем санітарної очистки території 

Розробка та затвердження спеціальних схем санітарної очистки території 

відповідно до законодавства України та регуляторних актів громади з 

проведенням первинного морфологічного дослідження твердих 

побутових відходів. 

 

І ІІ квартал 

2020 

Виконавчий комітет селищної ради, 

відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, відділ 

земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища 

виконавчного комітету селищної ради 

Операційна ціль 1.3. Розрахунок та затверження норми накопичення ТПВ з урахуванням сортування 

Проведення дослідження стосовно норм накопичення ТПВ з урахуванням 

сортування з подальшим розрахунком та затвердженням норм рішенням 

сесії місцевої ради 

ІІ Кінець 

2020 

відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради 

Операційна ціль 1.4. Розробка типової угоди з надання послуги ТПВ з урахуванням сортування та укладання угод зі споживачами 

послуг 

Розробка типової угоди з надання послуги ТПВ з урахуванням сортування 

для споживачів послуг (фізичних осіб, юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та установ комунальної та державної власності) 

ІІ ІІ-ІІІ 

квартал 

2020 року 

Відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 
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Розробка механізму укладання угод зі споживачами послуги ІІ ІІІ-IV 

квартал 

2020 року 

Відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Укладання угод зі споживачами послуги ІІІ 2021 Центр надання адміністартивних послуг 

громади, комунальне підприємство 

Операційна ціль 1.5. Укладання угод з підприємствами, які приймають різні види сміття 

Укладання угод з підприємствами, які займаються вивозом та переробкою 

вторинної сировини 
ІІ 2020-2021 

Виконавчий комітет селищної ради 

Операційна ціль 1.6. Відведення земельних ділянок для облаштування контейнерних майданчиків 

Відведення земельних ділянок для облаштування контейнерних 

майданчиків 
IІ 2020-2021 Відділ земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища 

виконавчного комітету селищної ради, 

селищна рада 

Стратегічна ціль 2 Залученість та екологічна свідомість громадян 

Операційна ціль 2.1.  Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед мешканців ОТГ 

Інформаційна робота депутатів з населенням на виборчих округах 

стосовно підвищення екологічної свідомості мешканців громади 
І 2019 

Виконавчий комітет селищної ради, 

відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, відділ культури 

та мистецтва, туризму, у справах релігії, 

інфрмаційної діяльності та міжнародних 

зв'язків 

Проведення екотолоки «Ми за чисту громаду»  ІІ Весна 

2020 

Встановлення мережі інформаційних стендів та екологічних модулів І 2019-2020 

Реалізація комунікаційних планів стосовно підвищення екологічної 

свідомості мешканців громади 
ІІІ 2019-2021 

Операційна ціль 2.2.  Проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів, навчальних поїздок) 

Проведення тренінгів для вчителів освітніх закладів громади І 2019 Виконавчий комітет селищної ради, 

відділ бюджетного забезпечення, відділ 

освіти, відділ культури та мистецтва, 

туризму, у справах релігії, інфрмаційної 

Поїздки до громад, в яких втілили у життя послугу з вивезення та 

сорутвання ТПВ, організація study турів                               
ІІ 2019-2020 
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діяльності та міжнародних зв'язків 

Операційна ціль 2.3.   Проведення опитувань мешканців  

Проведення опитувань мешканців стосовно якості надання послуг та 

виявлення нагальних потреб  
І 2019 відділ культури та мистецтва, туризму, у 

справах релігії, інфрмаційної діяльності 

та міжнародних зв'язків 

Операційна ціль 2.4. Сприяння у проведенні заходів громади в форматі ZERO WASTE 

Проведення соціальних заходів громади в форматі ZERO WASTE на 

території громади 
ІІ 2020 відділ культури та мистецтва, туризму, у 

справах релігії, інфрмаційної діяльності 

та міжнародних зв'язків 

 Операційна ціль 2.5. Проведення інформаційної роботи з правил компостування опалого листя 

Проведення інформаційної роботи з правил компостування опалого листя 

для підвищення екологічного стану в ОТГ та регіоні 
ІІ 2020-2021 відділ культури та мистецтва, туризму, у 

справах релігії, інфрмаційної діяльності 

та міжнародних зв'язків 

Стратегічна ціль 3. Зміцнення матеріально-технічної бази громади   

Операційна ціль 3.1. Облаштування контейнерних майданчиків 

Облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ біля 

багатоквартирних будинків 
ІІ IV квартал 

2020 
відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради 

Облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ біля установ 

комунальної власності 
ІІ ІV квартал 

2020 
відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, комунальне 

підприємство 

Облаштування майданчиків для роздільного збору для вторинної 

сировини в приватному секторі 

ІІ ІV квартал 

2020 

Операційна ціль 3.2. Придбання спецтехніки 

Ремонт та модифікація приміщення для утримання спецтехніки    ІІ 2020 Виконавчий комітет ОТГ 

Закупівля спецтехніки                І 2020-2021 Виконавчий комітет ОТГ 

Операційна ціль 3.3. Придбання контейнерів 
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Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ для багатоквартирних 

будинків та установ комунальної власності по чітко визначеним правовим 

забезпеченням громади стандартам 

ІІ 2020 відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, комунальне 

підприємство 

Придбання контейнерів для роздільного збору ТПВ для приватного 

сектору по чітко визначеним правовим забезпеченням громади 

стандартам 

ІІ 2020 відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, комунальне 

підприємство 

Операційна ціль 3.4. Створення комунального підприємства  

Створення комунального підприємства «Комунальник» І 2019-2020 Виконавчий комітет ОТГ, Петриківська 

селищна рада 

Операційна ціль 3.5. Облаштування бази для накопичення та зберігання вторинної сировини 

Облаштування бази для накопичення та зберігання вторинної сировини ІІ 2020-2021 Виконавчий комітет ОТГ, Петриківська 

селищна рада 

Операційна ціль 3.6. Облаштування автомобільних доріг та прибудинкових території 

Облаштування автомобільних доріг та прибудинкових територіїй для 

безперешкодного курсування спецтехніки по маршруту для вивозу ТПВ 
ІІ 2020-2021 Виконавчий комітет ОТГ, Петриківська 

селищна рада 

Стартегічна ціль 4. Забезпеченн фінансової життєздатності та самоокупності послуги  

Операційна ціль 4.1. Економічне обгрунтування тарифів 

Study тур до Теребовлі з метою вивчення практик та вирішення кейсів 

стосовно послуги та формування тарифів 
ІІ 2020 Виконавчий комітет ОТГ, консультант з 

надання послуги по ТПВ 

Вторинне морфологічне дослідження сміття, за необхіності, перегляд 

норми накопичення ТПВ  
ІІІ 2021-2022 відділ будівництва, архітектури, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури виконавчного 

комітету селищної ради, комунальне 

підприємство 

Операційна ціль 4.2. Розробка бізнес-плану комунального підприємства 

Розробка бізнес-плану комунального підприємства І 2019-2020 Виконавчий комітет ОТГ, консультант з 

надання послуги по ТПВ, Петриківська 

селищна рада 
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Операціна ціль 4.3. Розвиток міжмуніципального співробітництва 

Збільшення накопичення вторинної сировини за рахунок залучення до 

послуги найближчих громад 
ІІІ 2022-2023 Петриківська селищна рада, виконавчий 

комітет ОТГ 

Операціна ціль 4.4. Розвиток механізмів стимулювання жителів 

Заходи направленні на стимулювання жителів (перегляд норм 

накопичення, тарифів тощо) 
ІІІ 2021-2023 Комунальне підприємство 
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3.2. Якісні та кількісні результати та індикатори оцінки 

 

Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання SDIP. Робоча група обговорила стандарти та 

результати продуктивності. 

Таблиця 10 

РЕЗУЛЬТАТИ надання послуг 

управління твердими відходами 

Визначення показників та одиниць виміру Мета  

2019 2020 2021 2022 2023 

ПОСЛУГИ ЗІ ЗБОРУ ТВЕРДИХ 

ВІДХОДІВ  

 
     

1. Послуги включають: 

Домогосподарства, які мають доступ та 

користуються послугами поводження та 

вивезення твердих побутових відходів з 

урахуванням сортування 

Визначення: послуги з вивезення твердих побутових 

відходів з урахуванням сорутвання надаються 10% 

домогосподарств у громаді   

Критерій: Співвідношення всього населення, та 

населення, яке користується послугами, відсоток 

10% 30% 45% 55% 80% 

2. Якість послуг зі збору та вивизення 

твердих побутових відходів з 

урахуванням сортування, включаючи 

Визначення: Послуги зі збору твердих побутових 

відходів надаються відповідно до графіку та у 

встановлений строк.  

Критерій: Співвідношення фактично зібраного обсягу 

сміття до запланованого обсягу вивозу твердих 

відходів  

85% 93% 94% 95% 97% 

Частота збору та вивезення твердих 

побутових відходіввідходів  

1) Об’єкти комунальної власності 

Визначення: Частота спорожнення та вивезення вмісту 

сміттєвих баків на сміттєзвалище за період часу 

Критерій: Кількість разів на день 
два рази на 

тиждень 

один 

раз на 

три 

дні 

один 

раз на 

три 

дні 

один 

раз на 

три 

дні 

один 

раз 

на 

три 

дні 

2) Багатоповерхові будинки Визначення: Частота спорожнення та вивезення вмісту 

сміттєвих баків на сміттєзвалище за період часу 

Критерій: Кількість разів на день 

два рази на 

тиждень 

один 

раз на 

три 

один 

раз на 

три 

один 

раз на 

три 

один 

раз 

на 
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дні дні дні три 

дні 

3) Будинки в приватному секторі Визначення: Частота спорожнення та вивезення вмісту 

сміттєвих баків на сміттєзвалище за період часу 

Критерій: Кількість разів на день 
Один раз на 

тиждень 

два 

рази 

на 

тижде

нь 

два 

рази 

на 

тижде

нь 

два 

рази 

на 

тижде

нь 

два 

рази 

на 

тижд

ень 

3. Задоволеність мешканців громади 

наданими послугами зі збору твердих 

побутових відходів з урахуванням 

сортування 

Визначення: Що стосується проведених опитувань, то 

вони вказують на збільшення кількості жителів, 

задоволених якістю наданих муніципальних послуг 

Критерій: Співвідношення задоволених жителів до 

загальної кількості жителів, у відсотках 

Немає 

данних 
25% 38% 55% 75% 

Утилізація та переробка твердих 

побутових відходів 

 
     

4. Обсяг фактично зібраних, оброблених 

та вивезених твердих побутових 

відходів на сміттєзвалищах порівняно із 

виробленими твердими побутовими 

відходами  

  

Визначення: Збільшення частки фактично зібраних, 

оброблених та вивезених твердих побутових відходів 

Критерій: Співвідношення обсягу фактично зібраних, 

оброблених та вивезених твердих побутових відходів 

на сміттєзвалищі твердих відходів і відходів, що були 

вироблені і підлягають утилізації, у відсотках 

22% 25% 38% 55% 75% 

5. Скорочення обсягів твердих 

побутових відходів у загальній частці 

морфологічної структури сміття 

Визначення: Збільшення обсягів відсортованих для 

вторинної переробки твердих відходів. 

Критерій: співвідношення відходів, які спрямовуються 

на сміттєзвалище, до загального обсягу утворених 

відходів у громаді, у відсотках 

92% 85% 80% 75% 70% 

6. Управління переробкою твердих 

побутових відходів  

Визначення: Збільшення частки фактично 

перероблених твердих відходів. 

Критерій: Співвідношення обсягів фактично 

перероблених твердих відходів та обсягів відходів, що 

виробляються та підлягають утилізації, у відсотках 

8% 12% 15% 20% 35% 

Фінансова стабільність         
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7. Відносне зростання обсягу платежів 

за надані послуги 

Визначення: Збільшення обсягів платежів 

Критерій: Співвідношення фактично зібраних та 

потенційних внесків, у відсотках 

10% 30% 40% 55% 85% 

8. Критерії: Фінансова стабільність 

(рівень покриття витрат)   

 

Визначення: Зниження витрат на надання послуг та 

збільшення надходжень 

Критерій: Співвідношення доходів від зібраних 

платежів та продажів вторинної сировини до загальних 

витрат на послуги, у відсотках  

20% 40% 50% 60% 100% 

9. Капітальні інвестиції порівняно із 

загальним бюджетом послуг 

поводження з твердими побутовими 

відходами (%). 

Визначення: збільшення капітальних інвестицій у 

розвиток послуги поводження з твердими побутовими 

відходами. 

Критерій: співвідношення суми інвестованих коштів у 

капітальні активи до загального бюджету видатків 

послуги поводження з твердими побутовими 

відходами 

4% 6% 7% 8% 12% 

РЕЗУЛЬТАТИ       

Об'єм заповнення сміттєвих баків на 

об’єктах комунальної власності, 

багатоповерхових будинках та будинках 

приватного сектору 

Визначення: Збільшений об'єм сміттєвих баків або 

їхня кількість  

Критерій: кількість загально вивезених твердих 

побутових відходів 

30 м3 80 м3 150 м3 180 м3 210 

м3 

Кількість програм охорони здоров'я у 

громаді. 

 1 3 4 6 6 
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Таблиця 11 

4. МОНІТОРІНГ ТА ОЦІНКА 

Робоча група розробила детальний план дій, який відповідає баченню 

Послуги та стратегічним ї операційним цілям цього Плану. Впровадження 

Плану удосконалення послуги ґрунтується  на постійному процесі 

моніторингу виконання заходів та оцінки ефективності досягнутих 

результатів. Кожні півроку РГ з моніторінгу та оцінки буде проводити 

відповідний моніторинг стану реалізації Плану. Для забезпечення 

моніторингу ефективності виконання Плану удосконалення послуги 

розроблені картки проектів та система індикаторів. Базову інформацію, 

необхідну для визначення результатів виконання проектів містять картки 

проектів, у яких відображені ресурси (матеріальні засоби, бюджет, виконавці, 

відповідальні), процеси (календарний план реалізації заходів) та результати 

(показники досягнення очікуваних результатів реалізації проекту). 

У ході моніторингу виконання Плану удосконалення послуги 

вирішується низка завдань: контроль за реалізацією Плану в цілому; оцінка 

ступеню досягнення прогресу за стратегічними напрямами, стратегічними та 

оперативними цілями; аналіз інформації щодо змін зовнішніх і внутрішніх 

чинників розвитку громади для уточнення та корегування (актуалізації) цілей 

Плану. 

Після розробки та затвердження План удосконалення послуги має стати 

місцевою нормативною базою для формування річного бюджету селищної 

ради та річної програми соціально-економічного розвитку громади селища. 

Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок усіх 

джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, в 

тому числі: коштів державного бюджету; місцевого бюджету; міжнародної 

технічної допомоги; міжнародних фінансових організацій; інвесторів, 

донорських організацій, тощо. 

У процесі впровадження Плану будуть брати участь різні організацій та 

окремі особи, виникатимуть нові спільні проекти. Тому доцільно створити 
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постійне партнерство між селищною владою і підприємцями, що полегшить 

доступ до інформації, сприятиме комунікації та забезпечить поліпшення 

бізнес-середовища. 

План удосконалення має коригуватися зважаючи на зовнішні та 

внутрішні обставини, які також будуть змінюватися. Принаймні один раз на 

рік Робоча група за потребою має забезпечити розробку нових Проектних 

листків (з алгоритмом виконання проекту, із зазначенням результатів, 

показників, відповідальних осіб та виконавців, строків та джерел ресурсів для 

досягнення цілей) до проектів, впровадження яких розпочинається 

наступного року. Потрібно стежити за тим, щоб Стратегічні цілі, Операційні 

цілі та Проекти Плану впровадження залишалися доречними, актуальними і 

виконувалися. 

4.1. Показники продуктивності 

Робоча група  визначила короткострокові (пріоритетні) заходи Плану 

дій спрямовані на виконання  SDIP, а саме:  

– зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ, шляхом придбання 

спеціальної техніки для сортування та обробки вторинної сировини від 

твердих побутових відходів;  

– облаштування санітрних зон для облаштування сміттєвих 

майданчиків; 

– облаштування сміттєвих майданчиків сучасними контейнерами з 

урахуванням сортування; 

Таблиця 12 

Показники продуктивності 

Результат 2019 

(базові) 

2020 2021 2022 2023 2024 

Кількість придбаної техніки  (шт.) 0 1 3 4 5 5 

Кількість проведених заходів з екоосвіти 16 20 20 24 26 28 

Кількість контейнерів для сміття. 57 150 250 300 370 420 

Кількість облаштованих місць для сміття 

з урахуанням сортування. 

6 12 17 17 17 20 

Кількість контейнерів для сортування (3 

контейнери на місце) 

0 36 51 51 51 60 
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Де ми хочемо опинитись? 

Підготовка плану моніторингу та оцінки розпочалась з визначення основних результатів вдосконалення послуги 

поводження з твердими побутовими відходами. Всі результати оцінювалися за допомогою відповідних показників, 

поточних та запланованих. Члени команди DOBRE та робочої групи обговорили необхідність періодичного перегляду 

плану під час його виконання. 

 

 
 

Очікувані 

результати 

Показники 
Базові 

дані 
Цілі 

Різниця між 

цілями та 

показниками 

Джерело 

інформації 

Методи 

збору 

інформації 

Частота Відповідальність 

Послуги:  

Домогосподарств

а, які мають 

доступ та 

користуються 

послугами 

поводження та 

вивезення 

твердих 

побутових 

відходів з 

урахуванням 

сортування 

Співвідношення 

всього 

населення, та 

населення, яке 

користується 

послугами, 

відсоток 

10 15 5 Комунальне 

підприємств

о, ЦНАП 

Кількість 

підписаних 

договорів 

Кожен 

квартал 

відділ 

будівництва, 

благоустрою, 

ЖКГ та розвитку 

інфраструктури  

Якість послуг зі Співвідношення 85 93  Комунальне Інформація Кожен відділ 
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збору та 

вивизення 

твердих 

побутових 

відходів з 

урахуванням 

сортування, 

включаючи 

фактично 

зібраного обсягу 

та 

запланованого 

обсягу твердих 

відходів 

підприємсво про 

заплановану 

і фактичну 

кількість 

збору та 

вивезення 

ТПВ 

місяць  будівництва, 

благоустрою, 

ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 

Задоволеність 

мешканців 

громади 

наданими 

послугами зі 

збору твердих 

побутових 

відходів з 

урахуванням 

сортування 

Співвідношення 

задоволених 

жителів до 

загальної 

кількості 

жителів, у 

відсотках  

В даний 

час немає 

інформаці

ї 

25 25 Комунальне 

підприємств

о, 

Петриківськ

а селищна 

рада 

Результати 

опитування 

шляхом 

анкетування 

Один раз 

на рік 

відділ 

організаійної 

роботи та 

діловодства 

Обсяг фактично 

зібраних, 

оброблених та 

вивезених 

твердих 

побутових 

відходів на 

сміттєзвалищах 

порівняно із 

виробленими 

твердими 

побутовими 

відходами  

Співвідношення 

обсягу 

фактично 

зібраних, 

оброблених та 

вивезених 

твердих 

побутових 

відходів на 

сміттєзвалищі 

твердих 

відходів і 

відходів, що 

22 25 3 Комунальне 

підприємств

о 

 Зібраний 

об'єм 

твердих 

відходів, 

середня 

кількість 

сміття на 

одну 

людину 

Один раз 

на рік 

відділ 

будівництва, 

благоустрою, 

ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 
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були вироблені і 

підлягають 

утилізації, у 

відсотках 

Скорочення 

обсягів твердих 

побутових 

відходів у 

загальній частці 

морфологічної 

структури сміття 

Співвідношення 

відходів, які 

спрямовуються 

на 

сміттєзвалище, 

до загального 

обсягу 

утворених 

відходів у 

громаді, у 

відсотках 

92 85 7 Комунальне 

підприємств

о 

Об'єм 

зібраних 

твердих 

побутових 

відходів, 

об'єм сміття, 

відсортован

ого для 

повтороної 

переробки  

Один раз 

на рік 

відділ 

будівництва, 

благоустрою, 

ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 

Зниження витрат 

на надання 

послуг та 

збільшення 

надходжень 

 

Співвідношення 

доходів від 

зібраних 

платежів та 

продажів 

вторинної 

сировини до 

загальних 

витрат на 

послуги, у 

відсотках 

40 70 30 Комунальне 

підприємств

о, 

Петриківськ

а селищна 

рада 

Фінансові 

звіти, 

додаткові 

фінансові 

документи 

Один раз 

на 

півріччя 

фінансово-

економічний 

відділ 

Ефективність 

збору (%) (або 

ставки платежу) 

Отримана сума, 

поділена на 

Співвідношення 

зібраних 

твердих 

відходів до 

коефіцієнта, у 

85 87 2 Комунальне 

підприємств

о, 

Петриківськ

а селищна 

Кількість 

підписаних 

договорів, 

середня 

кількість 

Один раз 

у квартал 

відділ 

будівництва, 

благоустрою, 

ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 
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вартість, 

помножена на 

100. 

відсотках рада твердих 

відходів, 

вироблена 

на одну 

людину, 

обсяг 

зібраних 

твердих 

відходів   

Відносне 

зростання суми 

виплат за 

послуги 

Збільшення 

обсягів платежів 

Критерій: 

Співвідношення 

фактично 

зібраних та 

потенційних 

внесків, у 

відсотках 

10 30 20 Петриківськ

а селищна 

рада 

Кількість 

підписаних 

договорів та 

платежів, 

затверджена 

вартість 

послуги 

Один раз 

у квартал 

фінансово-

економічний 

відділ 
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ДОДАТКИ  

                                                                                

  Додаток 1  

Додаток 2 
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Додаток 5 

КАРТКИ  ПРОЕКТІВ 1-ї черги (короткострокові) 

Проект № 1 Прийняття регуляторних актів  

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

1.1.Прийняття регуляторних актів 

Опис проблеми/проекту: Для початку роботи усіх без винятку проектів не повністю урегульовані та вирішені питання щодо основних 

регуляторних актів. 

Цілі проекту: Рішеннями місцевої ради та виконавчого комітету затвердити робочу групу з питань поводження з ТПВ, 

визначити відповідальних осіб, визначити осіб на яких покладено контролюючі функції, затвердити календарний 

план реалізації програми. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Затвердження робочої групи з питань 

поводження з ТПВ 

Селищний голова ІІ квартал 2020   

1.1.2 Визначення відповідальних осіб Селищний голова ІІ квартал 2020   

1.1.3. Визначення осіб на яких покладено функції 

контролю 

Селищний голова ІІ квартал 2020   

1.1.4 Розробка нормативно правових актів з питань 

послуги поводження з твердими побутовими 

відходами, які будуть повністю регулювати 

механізми на нормативи надання послуги.  

Робоча група з питання 

покращення послуги 

ІІ квартал 2020  
 

1.1.5 Розробка внутрішніх положень щодо 

адміністративних штрафних санкцій які будуть 

застосовуватись до порушників, як з боку 

влади, так і з боку користувачів послуги. 

Робоча група з питання 

покращення послуги 

ІІ квартал 2020  
 

1.1.6 Розробка календарного плану реалізаціх 

програми покращення послуги поводження з 

вердими побутовими відходами 

Робоча група з питання 

покращення послуги. Відділ 

будівницітва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури 

ІІ квартал 2020  
 

1.1.7 Затвердити календарний план реалізації 

програми з покращення послуги поводження з 

твердими побутовими відходами. 

Селищний голова. Петриківська 

селищна рада 

ІІ квартал 2020   
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Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Прийняті регуляторні акти які повністю регулюють виконання програми на усіх етапах її реалізації 

 

 

 

Проект № 2 Розробка та затвердження схем санітарної очистки території 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 
1.2. Розробка та затвердження схем санітарної очистки території 

Опис проблеми/проекту: В ОТГ не розроблені та не затверджені на рівні ради схеми санітарної очистки території. 

Цілі проекту: 
Розробити та затвердити схеми санітарної очистки території громади у всіх населених пунктах. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчення законодавчої бази та 

нормативно-правових аків  

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури. 

ІІ-ІІІ квартал 

2020 
  

1.1.2 Визначення підрядної організації 

для розробки схем санітарної 

очистки та проведення 

морфологічного дослідження 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури. 

ІІ-ІІІ квартал 

2020 
300000,00 Місцевий бюджет 

1.1.3 Підписання договору з підрядною 

організаціюєю 

Петриківська селищна рада ІІ-ІІІ квартал 

2020 
  

1.1.3 Розробка схем санітарної очистки 

території з первинним 

морфологічним дослідженням 

твердих побутових відходів 

Підрядна організація. Відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури.   

ІІ-ІІІ квартал 

2020 
  

1.1.4 Затвердження схем санітарної 

очистки території 

Петриківська селищна рада ІІ-ІІІ квартал 

2020 
  

Разом:  300000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розроблено та затверджено схеми санітарної очистки території в Петриківській ОТГ 
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Проект № 3 Розрахунок та затвердження норми накопичення ТПВ з урахуванням сортування 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

1.3. Розрахунок та затвердження норми накопичення ТПВ з урахуванням сортування 

Опис проблеми/проекту: У громаді діють не актуальні норми накопичення твердих побутових відходів, що унеможливлює реалізацію 

проекту з урахуванням сортування твердих побутових відходів. 

Цілі проекту: 
Актуалізувати норми накопичення твердих побутових відходів з урахуванням сортування і затвердити їх 

рішенням місцево ради. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити найкращі практики 

поводження з ТПВ 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

IV квартал 2020 6 000,00 Місцевий бюджет 

1.1.2 Розробити методологію з 

розрахунку норми накопичення 

ТПВ 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

IV квартал 2020 17000,00 Місцевий бюджет 

1.1.3. Відповідно до методології 

розрахувати норми накопичення 

ТПВ на одного мешканця 

громади з урахуванням 

сортування. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ 

IV квартал 2020 8000,00 
Місцевий бюджет 

1.1.4 Затвердити норми накопичення 

ТПВ з урахуванням сортування 

Петриківська селищна рада. IV квартал 2020   

Разом:  31000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розраховано та затверджено норми накопичення твердих побутових відходів з урахуванням сортування. 
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Проект № 4 Розробка типової угоди з надання послуги ТПВ з урахуванням сортування та укладання угод зі 

споживачами послуги 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

1.4. Розробка типової угоди з надання послуги ТПВ з урахуванням сортування та укладання угод зі 

споживачами послуги 

Опис проблеми/проекту: Угоди для споживачів послуг усіх видів та форм власності не існує. 

Цілі проекту: Розробити типову угоду для усіх верств населення та юридичних осіб усіх форм власності 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити існуючі типові угоди для 

споживачів послуги з сортування 

та вивезення ТПВ 

Відділ з питань цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та взаємодії з 

правоохоронними органами 

ІІ-IV квартал 

2020 

3 000,00 Місцевий бюджет 

1.1.2 Розробити типову угоду для 

фізичних осіб які мешкають у 

багатоквартирних будинках з 

урахуванням сортування.  

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, відділ з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ІІ-IV квартал 

2020 

  

1.1.3. Розробити типову угоду для 

фізичних осіб які мешкають у 

приватному секторі з 

урахуванням сортування. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, відділ з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ІІ-IV квартал 

2020 

  

1.1.4 Розробити типову угоду для 

юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, які займаються 

підприємницькою діяльністю з 

урахуванням сортування. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, відділ з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ІІ-IV квартал 

2020 

  

1.1.5  Розробити типову угоду для 

юридичних осіб та підприємств 

комунальної форми власності з 

урахуванням сортування. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, відділ з питань 

цивільного захисту, мобілізаційної роботи та 

взаємодії з правоохоронними органами 

ІІ-IV квартал 

2020 

  

Разом:  3000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори результативності) 

Розроблено типові умови для усіх без винятку споживачів послуги з сортування та поводження з 

твердими побутовими відходами. 
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Проект № 5 Укладання угод з підприємствами, які приймають різні види сміття 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

1.5. Укладання угод з підприємствами, які приймають різні види сміття 

Опис проблеми/проекту: Для повноцінної реалізації програми поводження з твердими побутовими відходами необхідно укласти угоди з 

підприємствами, які займаються переробкою вторинної сировини. Угоди наразі не підписані. 

Цілі проекту: 
Вивчити ринок та підписати угоди на найвигідніших умовах з підприємствами, які приймають різні види сміття. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити існуючі пропозиції від 

підприємств, які приймають різні 

види сміття 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ 

2020-2021   

1.1.2 Підготувати пропозиції до 

підприємців які займаються 

різними видами вторинної 

сировини на основі актуального 

морфологічного дослідження. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ 

2020-2021   

1.1.3 Підписати угоди з 

підприємствами, які приймають 

різні види сміття 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ, селищний голова 

2020-2021   

    

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Укладено угоди з підприємствами, які приймають різні види сміття на найвигідніших умовах. 
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Проект № 6 Відведення земельних ділянок для облаштування контейнерних майданчиків. 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

1.6. Відведення земельних ділянок для облаштування контейнерних майданчиків. 

Опис проблеми/проекту: На території громади немає чітко визначених меж для облаштування контейнерних майданчиків для твердих 

побутових відходів.  

Цілі проекту: 
Визначити межі земельних ділянок для облаштування контейнерних майданчиків та затвердити їх рішенням 

місцевої ради. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Визначити межі земельних 

ділянок для облаштування 

контейнерних майданчиків на 

території Петриківської ОТГ з 

урахуванням місця для 

роздільного збору сміття. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, відділ земельних 

відносин та захисту навколишнього 

середовища 

IV квартал 2020 

– ІІ квартал 

2021 

  

1.1.2 Проведення зустрічей з 

мешканцями багатоповерхових 

будинків та квартальних 

зустрічей з населенням громади 

стосовно визначення меж 

земельних ділянок для для 

облаштування контейнерних 

майданчиків на території 

Петриківської ОТГ 

Відділ організаційно-кадрової роботи та 

діловодства. Відділ культури та мистецтв, 

релігії та комунікації з населенням. Депутати 

Петриківської селищної ради 

IV квартал 2020 

– ІІ квартал 

2021 

  

1.1.3 Обробка інформації отриманої 

під час зустрічей. 

Відділ організаційно-кадрової роботи та 

діловодства 

IV квартал 2020 

– ІІ квартал 

2021 

  

1.1.4 Відвести земельні ділянки для 

облаштування контейнерних 

майданчиківз урахуванням місця 

для роздільного збору сміття. 

Відділ земельних відносин та захисту 

навколишнього середовища 

IV квартал 2020 

– ІІ квартал 

2021 

  

1.1.5  Затвердити відведення земельних Петриківська селищна рада IV квартал 2020   
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ділянок для облаштування 

контейнерних майданчиківз 

урахуванням місця для 

роздільного збору сміття. 

– ІІ квартал 

2021 

    

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Відведено земельні ділянки для облаштування контейнерних майданчиківз урахуванням місця для роздільного 

збору сміття відповідно до потреб та побажань мешканців громади. Кількість відведених земельних ділянок для 

облаштування контейнерних майданчиків з урахуванням місця для роздільного збору сміття 
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Проект № 7 Інформаційно-просвітницька робота депутатів на округах стосовно поводження з ТПВ 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців ОТГ 

Опис проблеми/проекту: Населення громади недостатньо інформоване про правильне поводження з твердими побутовими відходами 

та/або мають низький рівень економічної свідомості. Також, однією з проблем є обмежена кількість інструментів 

комунікації з населенням. 

Цілі проекту: 
Провести інформаційно-просвітницьку роботу силами депутатського корпусу з охватом найбільшої кількості 

людей на виборчому окрузі. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Інформування депутатського 

корпусу про початок 

інформаційно-просвітницької 

роботи з населенням.  

Селищний голова, секретар ради IV квартал 2019   

1.1.2 Розробка інформаційно-

аналітичний матеріал для 

проведення зустрічей депутатами 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IV квартал 2019 400,00 Місцевий бюджет 

1.1.3. Проведення дворових зустрічей з 

населенням на кожному 

виборчому окрузі. 

Депутати громади, відділ культури та 

мистецтв, релігії та комунікації з населенням 

IV квартал 2019 1500,00 
Місцевий бюджет 

1.1.4 Звітування про проведення 

зустрічей  

Депутати громади, секретар ради IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

Разом:  1900,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Депутатським корпусом громади проведено інформаційно-просвітницьку роботу з населенням стосовно 

поводження з ТПВ. Проведено 52 зустрічі, залучено 550 учасників 
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Проект № 8 Проведення екотолоки «Ми за чисту громаду» 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців ОТГ 

Опис проблеми/проекту: Населення громади недостатньо інформоване про правильне поводження з твердими побутовими відходами 

та/або мають низький рівень економічної свідомості. Також, однією з проблем є обмежена кількість інструментів 

комунікації з населенням. 

Цілі проекту: 
Провести інформаційно-просвітницьку роботу через проведення масових заходів присвячених підвищенню 

екологічної свідомості громадян. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробка формату проведення 

екотолоки «Ми за чисту громаду» 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

ІІ квартал 2020   

1.1.2 Розробка положення проведення 

екотолоки «Ми за чисту громаду» 

та його затвердження 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням, Петриківська 

селищна рада 

ІІ квартал 2020   

1.1.3. Розробка календарного плану 

проведення толоки. 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

ІІ квартал 2020  
 

1.1.4 Проведення екотолоки «Ми за 

чисту громаду» 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

ІІ квартал 2020 6500,00 
Місцевий бюджет 

Разом:  6500,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Проведено першу екотолоку«Ми за чисту громаду». Розроблено календарний план систематичного проведення 

аналогічного заходу. До участі залучено не менше 400 жителів Петриківської ОТГ. 
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Проект № 9 Встановлення мережі інформаційних стендів та екологічних модулів.  

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.1 Проведення інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців ОТГ 

Опис проблеми/проекту: У громаді майже немає зовнішньої реклами, люди наглядно не бачать можливих майбутніх результатів їх 

діяльності.  

Цілі проекту: 
Встановити мережу інформаційних стендів з рекламою наплавленою на підвищення екологічної свідомості 

громадян. Встановити тестові екологічні модулі для початку сортування сміття. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Визначити та затвердити місця 

розташування інформаційних 

стендів та екологічних модулів 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, Петриківська 

селищна рада 

ІV квартал 2019 

– ІІІ квартал 

2020 

  

1.1.2 Закупівля необхідного 

обладнання для встановлення 

інформаційних стендів та 

екологічних модулів.  

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

ІV квартал 2019 

– ІІІ квартал 

2020 

80000,00 Місцевий бюджет 

1.1.3. Розробка інформаційних плакатів 

для стендів та їх друк. 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

ІV квартал 2019 

– ІІІ квартал 

2020 

4000,00 
Місцевий бюджет 

1.1.4 Облаштування інформаційних 

стендів та екологічних модулів.  

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

ІV квартал 2019 

– ІІІ квартал 

2020 

2500,00 
Місцевий бюджет 

Разом:  86500,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

На території громади встановлено 10 інформаційних стендів з інформацією про підвищення екологічної 

свідомості мешканців громадян. Встановлено 4 екологічних модуля для тестування системи сортування твердих 

побутових відходів.  
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Проект № 10 Проведення тренінгів з підвищення екологічної свідомості для вчителів громади 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.2 Проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів, навчальних поїздок) 

Опис проблеми/проекту: Вчителі повинні бути якомога інформатизовані у питанні поводження з твердими побутовими відходами.  

Цілі проекту: 
Передати інформацію з питань поводження з твердими побутовими до всіх вчителів громади для подальшої 

передачі інформації до маленьких мешканців громади.  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити найкращі практики 

поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

ІVквартал 2019   

1.1.2 Розробити комунікаційний план 

по поводженню з ТПВ з усіма 

верствами мешканців громади і  

план подальшої передачі 

інформації та роботи з учнями у 

школах громади, учнями ПТУ № 

79 та дитячими садками стосовно 

поводження з твердими 

побутовими відходами. 

Відділ освіти, молоді та спорту. Відділ 

будівництва, благоустрою, ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 

ІV квартал 2019  Консультант 

Програми ДОБРЕ 

1.1.3. Проведення тренінгів для 

вчителів громади 

Відділ освіти, молоді та спорту. ІV квартал 2019  
Консультант 

Програми ДОБРЕ 

1.1.4 Звітування про проведену роботу 

у засобах масової інформації. 

Відділ освіти, молоді та спорту. ІVквартал 2019  
 

    

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Проведено тренінги для кожного вчителя громади з питання поводження з твердими побутовими відходами.  
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Проект № 11 Проведення study-турів з вивчення питання щодо впровадження послуги поводження з ТПВ 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.2Проведення навчальних заходів (тренінгів, семінарів, навчальних поїздок) 

Опис проблеми/проекту: Працівники громади мають інформаційний голод у питанні впровадження послуги поводження з твердими 

побутовими відходами.  

Цілі проекту: 
Вивчити найкращі практики з впровадження послуги поводження з твердими побутовими відходами. Налагодити 

міжмуніципальне співробітництво.  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити найкращі практики 

поводження з твердими 

побутовими відходами в ОТГ 

України 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

ІVквартал 2019   

1.1.2 Звернутись до ОТГ які 

впровадили послугу поводження 

з твердими побутовими 

відходами щодо проведення 

Studyтуру. 

Петриківська селищна рада ІVквартал 2019  Програма ДОБРЕ 

1.1.3. Відвідати громади які дали згоду 

на проведення туру 

Селищний голова, Відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 

ІV квартал 2019  
Програма ДОБРЕ 

1.1.4 Звітування про проведену роботу 

у засобах масової інформації. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

ІVквартал 2019  
 

    

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Проведено тренінги для кожного вчителя громади з питання поводження з твердими побутовими відходами.  
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Проект № 12 Проведення опитування мешканців  

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

2.3 Проведення опитування мешканців 

Опис проблеми/проекту: Для підвищення якості послуги поводження з твердими побутовими відходами необхідно регулярно проводити 

опитувати населення громади та визначати динаміку покращення наданої послуги и слідкувати за рівнем 

задоволення населення. 

Цілі проекту: Провести опитування серед мешканців стосовно якості наданої послуг 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Пройти навчання (вебінар) щодо 

роботи в системі DOBRE.Pytannya  

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IV квартал 2019  Програма 

ДОБРЕ 

1.1.2 Отримати планшети та розроблені 

анкети від Програми ДОБРЕ  

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням, робоча група з 

питань поводження з ТПВ 

IV квартал 2019 12000,00  Програма 

ДОБРЕ 

1.1.3 Визначення команди учасників 

проведення опитування 

Селищний голова IVквартал 2019  
 

1.1.4. Визначення цільової групи для 

опитування  

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням, програмний 

спеціаліст програми DOBRE 

IV квартал 2019  
 

1.1.5 Проведення опитування мешканців 

громади. 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IVквартал 2019   

1.1.6 Аналіз та узагальнення результатів 

опитування 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IVквартал 2019   

1.1.7 Оприлюднення результатів 

опитування 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням, відділ організаційно-

кадрової роботи 

IVквартал 2019   

1.1.8 Звітування перед Програмою 

ДОБРЕ 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IVквартал 2019, 

до 15 листопада 

2019 

  

Разом:  12000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

Проведено опитування населення Петриківської ОТГ стосовно надання послуги сортування та вивезення твердих 

побутових відходів. Створено умови для підвищення екологічної свідомості громадян. Зростання довіри до органу 
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результативності) місцевого самоврядування серед населення. 
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Проект № 13 Сприяння у проведенні заходів громади у форматі “ZEROWASTE” 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 2.4. Сприяння у проведенні заходів громади у форматі “ZEROWASTE” 

Опис проблеми/проекту: Для підвищення екологічної свідомості мешканців громади бажано проводити просвітницьку роботу на будь-

якому культурно-масовому заході громади, що позитивно вплине на майбутнє сортування твердих побутових 

відходів. 

Цілі проекту: 
Забезпечити проведення культурно-масових заходів на території у форматі “ZEROWASTE” 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити практики з проведення 

заходів громади у форматі 

“ZEROWASTE” 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

2020   

1.1.2 Рішенням місцевої ради 

затвердити порядок проведення 

культурно-масових заходів у 

форматі ZEROWASTE” 

Петриківська селищна рада 2020   

1.1.3 Розробка положення про 

проведення культурно-масових 

заходів у форматі ZEROWASTE” 

та його публікація у ЗМІ 

Виконавчий комітет Петриківської селищної 

ради 

2020  
 

1.1.3 Закупівля обладнання для 

проведення  заходів громади у 

форматі “ZEROWASTE” 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

2020 40000,00 Місцевий бюджет 

1.1.4. Облаштування приміщення для 

зберігання закупленого 

обладнання  

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури 

2020 8000,00 Місцевий бюджет 

Разом:  48000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розроблено та затвердженоположення проведення культурно-масових заходів у громаді з чіткими інструкціями 

щодо формату “ZEROWASTE”. Закуплено необхідне обладнання, облаштовано місце для його зберігання.  
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Проект № 14 Облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів біля приватних 

будинків 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.1. Облаштування контейнерних майданчиків 

Опис проблеми/проекту: Контейнерні майданчики з контейнерами розташовані лише біля багатоквартирних будинків. Приватний сектор 

користується пакетним  методом вивезення сміття. 

Цілі проекту: 
Облаштувати контейнерні майданчики  на кожній вулиці та встановити контейнери. Також, необхідно 

передбачити облаштування малих майданчиків біля кожного домоволодіння. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробити схему розташування 

контейнерних майданчиків 

відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020   

1.1.2 Виділити землю під майданчики земельний відділ, відділ культури 

(комунікації з населенням) 

IІI квартал 2020   

1.1.3 Інформування населення про 

виділення земельних ділянок для 

облаштування контейнерних 

майданчиків 

відділ культури (комунікації з населенням) IIІ квартал 2020  
 

1.1.4 Аналіз пропозицій на ринку відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури. 

  
 

1.1.5 Установка 100 контейнерних 

майданчиків та облаштування їх 

контейнерами 

 IІI квартал 2020 

- 2022 

100000,00 Програма ДОБРЕ 

1.1.6 Висвітлення в ЗМІ   500,00  

Разом:  100500,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Облаштовані контейнері майданчики на 90 вулицях, встановлення 400 контейнерів, збільшення користувачів 

послуги, покращення якості надання послуги 
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Проект № 15 Облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів біля установ 

комунальної власності 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.1. Облаштування контейнерних майданчиків 

Опис проблеми/проекту: Біля установ комунальної власності немає майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів. 

Існуючі майданчики не відповідають санітарним нормам. 

Цілі проекту: 
Облаштувати контейнерні майданчикибіля кожної установи комунальної власності. Облаштувати 

контейнерні майданчики для установ підприємницького сектору.  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробити схему розташування 

контейнерних майданчиків для установ 

комунальної власності та 

підприємницького сектору 

відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури. 

IІI квартал 2020   

1.1.2 Виділити землю під майданчики Відділ земельних ресурсів та захисту 

навколишнього середовища 

IІI квартал 2020   

1.1.3 Інформування комунальних закладів та 

підприємницький сектор про розробку 

та затвердження місць розташування 

контейнерних майданчиків для 

роздільного збору твердих побутових 

відходів. 

відділ культури (комунікації з 

населенням) 

IІI квартал 2020  
 

1.1.4 Аналіз пропозицій на ринку відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури. 

IІI квартал 2020  
 

1.1.6 Установка 25 контейнерних 

майданчиків та облаштування їх 

контейнерами у кількості 100 штук 

відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури. 

IІI квартал 2020 

- 2021 

60000,00 місцевий бюджет 

1.1.7 Висвітлення в ЗМІ відділ культури (комунікації з 

населенням) 

IІI квартал 2020 

- 2021 

500,0 місцевий бюджет 

Разом:  60500,00  

Очікувані результати 

(Індикатори результативності) 

Облаштовані контейнері майданчики у кожній установі комунальної власності. Облаштовано місця для 

роздільного збору твердих побутових відходів для підприємницького сектору. 
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Проект № 16 Ремонт та модернізація приміщення для спецтехніки 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.2. Придбання спецтехніки 

Опис проблеми/проекту: На сьогоднішній день немає приміщення для зберігання, обслуговування та ремонту спецтехніки. 

Цілі проекту: 
Відремонтувати приміщення для зберігання, обслуговування та ремонту спецтехніки відповідно до 

сучасних умов. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Виділити приміщення під ремонт Селищний голова, робоча група з 

питань впровадження послуги 

IIІ квартал 2020   

1.1.2 Розробка проектної документації для 

проведення капітального ремонту 

приміщення майбутнього гаражу для 

спецтехніки з урахуванням санітарних 

вимог, технічних вимог та вимог 

екологічних стандартів. 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020 150000,00 Місцевий бюджет 

1.1.3 Капітальний ремонт приміщення гаражу 

для зберігання, обслуговування та ремонту 

спецтехніки з урахуванням санітарних 

вимог, технічних вимог та вимог 

екологічних стандартів. 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020 

– ІІ квартал 

2021 

400000,00 
Місцевий бюджет 

1.1.4 Облаштування приміщення обладнанням 

для мийки спецтехніки, проведення 

технічного обслуговування, зберігання 

горюче-мастильних матеріалів, стелажами 

для складування запасних частин. 

відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури, 

тендерний комітет 

IIІ квартал 2020 

- 2021 

200000,00 
Місцевий бюджет 

1.1.5 Висвітлення в ЗМІ щодо проведеного 

капітального ремонту 

Відділ культури та мистецтв, 

релігії та комунікації з населенням 

IIІ квартал 2020   

Разом:  750000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори результативності) 

Капітально відремонтовано та обладнано приміщення для зберігання спецтехніки згідно сучасних 

стандартів безпеки, екологічних стандартів та технічних вимог. 
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Проект № 17 Придбання спецтехніки для надання послуги з вивезення та сортування твердих побутових відходів 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.2. Придбання спецтехніки 

Опис проблеми/проекту: У громаді немає сучасного сміттєвоза який би задовільних потреби з вивезення твердих побутових відходів 

Цілі проекту: 
Закупити сучасний сміттєвоз  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Обговорення у складі робочої 

групи необхідної моделі 

сміттєвоза  для громади. 

Селищний голова, робоча група з питань 

впровадження послуги 

IIІ квартал 2020   

1.1.2 Підготовка пропозиції щодо 

закупівлі сміттєвоза. Визначення 

необхідного для функціонування 

обладання для закупівлі на 

умовах співфінансування 

Селищний голова, робоча група з питань 

впровадження послуги 

IIІ квартал 2020  ДФРР або Донор 

1.1.3 Закупівля обладанння на умовах 

співфінансування 

Відділ будівництва, благоустро, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020 2400000,00 

 
ДФРР або Донор 

1.1.4 Отримання сміттєвоза на баланс 

селищної ради 

відділ культури (комунікації з населенням) IIІ квартал 2020  
 

1.1.5 Висвітлення в ЗМІ Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IIІ квартал 2020   

Разом:  2400000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Отримано сучасний сміттєвоз який повністю задовольняє потреби громади 
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Проект № 18 Придбання контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.3. Придбання контейнерів 

Опис проблеми/проекту: Для надання якісних послуг з сортування та вивезення твердих побутових відходів необхідні контейнери 

різного типу та розміру які підходять для спецтехніки 

Цілі проекту: 
Аналіз та придбання необхідної кількості контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів 

серед населення та закладів усіх форм власності  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розрахунок необхідної кількості контейнерів 

для приватного сектору відповідно до 

кількості домоволодінь у громаді 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020   

1.1.2 Розрахунок необхідної кількості контейнерів 

для багатоповерхових будинків, об’єктів 

комунальної власності та приватного 

підприємницького сектору 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020   

1.1.3 Закупівля контейнерів для приватного 

сектору відповідно до кількості 

домоволодінь у громаді у кількості 400 

одиниць. 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури. 

IIІ квартал 2020 600000,00 
Програма 

DOBRE 

1.1.4 Закупівля контейнерів для багатоповерхових 

будинків, об’єктів комунальної власності та 

приватного підприємницького сектору у 

кількості 70 штук 

відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури, 

тендерний комітет 

IIІ квартал 2020 350000,00 
Програма 

DOBRE 

1.1.5 Висвітлення в ЗМІзакупівлі контейнерів для 

збору твердих побутових відходів та 

інформування про правила користування 

ними 

Відділ культури та мистецтв, 

релігії та комунікації з населенням 

IIІ квартал 2020 5000,00 Місцевий 

бюджет 

Разом:  955000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори результативності) 

Придбано контейнери для збору та сортування твердих побутових відходів у загальній кількості 470 штук.  
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Проект № 19 Створення комунального підприємства 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.4 Створення комунального підприємства, 4.2. Розробка бізнес-плану комунального 

підприємства 

Опис проблеми/проекту: Муніципальні послуги надаються районним комунальним підприємством яке непідконтрольне селищній раді та 

надає послуги не якісно, рівень незадоволеності наданням будь-яких послуг дуже великий 

Цілі проекту: 
Створити комунальне підприємство та надавати якісні для населення Петриківської ОТГ 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Рішенням місцевої ради затвердити 

рішення про початок створення 

комунального підприємства з надання 

муніципальних послуг 

Селищний голова, Петриківська 

селищна рада 

ІVквартал 2019   

1.1.2 Розробка бізнес плану комунального 

підприємства з надання муніципальних 

послуг 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ 

ІV квартал 2019 5000,00 Місцевий 

бюджет 

1.1.3 Розробка статуту комунального 

підприємства з надання муніципальних 

послуг 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури, фінансово-

економічний відділ 

ІV квартал 2019 5000,00 Місцевий 

бюджет 

1.1.3 Рішенням місцевої ради затвердити 

рішення про створення та реєстрацію 

комунального підприємства з надання 

муніципальних послуг 

Селищний голова, Петриківська 

селищна рада 

ІV квартал 2019   

1.1.4 Реєстрація комунального підприємства 

з надання муніципальних послуг 

відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ 

та розвитку інфраструктури, тендерний 

комітет 

І квартал 2020  
 

1.1.5 Проведення конкурсу на займання 

посади директора та головного 

бухгалтера КП з надання 

муніципальних послуг 

Відділ організаційно-кадрової роботи 

та діловодства 

І квартал 2020   

1.1.6 Передача на баланс КП з надання 

муніципальних послуг 

адміністративних, виробничих та 

Петриківська селищна рада І квартал 2020   
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гаражних приміщень 

1.1.7 Висвітлення у ЗМІ про початок роботи 

КП з надання муніципальних послуг 

Петриківської селищної ради 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

І квартал 2020   

Разом:  10000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Створено комунальне підприємство з надання муніципальних послуг яке прямо підпорядковується селищній 

раді, має свій бізнес план який створено на принципах самоокупності, якісного надання послуг та відкритості для 

населення громади.  
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Проект № 20 Облаштування бази для накопичення та зберігання вторинної сировини 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.5. Облаштування бази для накопичення та зберігання вторинної сировини 

Опис проблеми/проекту: Для забезпечення процесу сортування твердих побутових відходів на території громади не виділено окремого 

майданчику/полігону 

Цілі проекту: 
Виділити земельну ділянку та облаштувати базу для накопичення та зберігання вторинної сировини 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Дослідити стан земельної ділянки 

на території КП для накопичення 

та зберігання вторинної сировини 

та інших придатних для цієї мети 

території. 

Комунальне підприємство, відділ 

будівництва, благоустрою, ЖКГ та розвитку 

інфраструктури, відділ земельних відносин 

та захисту навколишнього середовища 

ІІ квартал 2021   

1.1.2 Рішенням місцевої ради 

затвердити та виділити земельну 

ділянку для створення бази для 

накопичення та зберігання 

вторинної сировини 

Петриківська селищна рада, селищний 

голова 

ІІ квартал 2021   

1.1.3 Затвердити план розміщення 

різних видів вторинної сировини 

та території бази 

Комунальне підприємство, відділ 

будівництва, благоустрою, ЖКГ та розвитку 

інфраструктури 

ІІ квартал 2021  
 

1.1.4 Облаштувати базу для 

накопичення, переробки та 

зберігання вторинної сировини 

необхідним обладнанням (прес 

для пласику та бумаги, 

склодробильна машина) 

Петриківська селищна рада, комунальне 

підприємство 

ІІІ квартал 2021 340000,00 
Місцевий бюджет 

Разом:  340000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Створено та облаштовано базу для накопичення та зберігання вторинної сировини відповідно до усіх вимог 

чинного законодавства України 
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Проект № 21 Економічне обґрунтування тарифів 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 
4.1. Економічне обґрунтування тарифів 

Опис проблеми/проекту: Сьогодні немає затвердженого економічно обґрунтованого тарифу на вивезення сміття з урахуванням сортування 

Цілі проекту: 
Для розробки об’єктивного бізнес плану та якісного надання послуги необхідно визначити економічно 

обґрунтовані тарифи 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Залучення консультантів з 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

Селищний голова, відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури. 

IV квартал 2019   

1.1.2 Проведення studyтурів в 

Теребовлю для вивчення 

практики з поводження з 

твердими побутовими відходами 

та розрахунку собівартості та 

тарифів відповідно до Законів 

України 

Селищний голова, відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури, 

фінансово-економічний відділ, заступник 

селищного голови з економічних питань 

IV квартал 2019 10000,00 Місцевий бюджет 

1.1.3 Проведення морфологічного 

дослідження твердих побутових 

відходів 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури.  

IІквартал 2020 10000,00 Місцевий бюджет 

1.1.4 Розробка та затвердження нових 

норм накопичення твердих 

побутових відходів з урахуванням 

сортування на одного мешканця 

домоволодіння 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури, комунальне 

підприємство, Петриківська селищна рада 

IІквартал 2020   

Разом:  20000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Вивчено найкращі практики з поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням сортування, 

проведено морфологічне дослідження, розроблено та затверджено актуальні норми накопичення твердих 

побутових відходів з урахуванням сортування 
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Проект № 22 Розробка бізнес-плану комунального підприємства 

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 
4.2. Розробка бізнес-плану комунального підприємства 

Опис проблеми/проекту: Неможливо створити комунальне підприємство без бізнес-плану підлаштованого під сучасні умови діяльності 

Цілі проекту: 
Створити якісний бізнес план для майбутнього створення комунального підприємства  

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Залучення консультантів з поводження з 

твердими побутовими відходами 

Селищний голова, відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури. 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.2 Вивчення проблематики щодо 

поводження з твердими побутовими 

відходами з урахуванням сортування  

Селищний голова, відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури, 

фінансово-економічний відділ, заступник 

селищного голови з економічних питань 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.3 Проведення SWOT аналізу  ЖКГ та розвитку архітектури, фінансово-

економічний відділ 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.4 Проведення фінансово-економічних 

розрахунків діяльності комунального 

підприємства, розрахунок точки 

беззбитковості. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури.  

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.5 Аналіз бізнес-плану консультантами з 

поводження з твердими побутовими 

відходами 

Селищний голова, відділ будівництва, 

благоустрою, ЖКГ та розвитку архітектури 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.6 Проведення громадських обговорень з 

питань розробки бізнес плану 

комунального підприємства 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.7. Аналіз громадських обговорень та 

підсумків аналізу консультанта, 

проведення корегувань бізнес-плану 

Заступник селищного голови з економічних 

питань, фінансово-економічний відділ, 

відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку архітектури 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 

  

1.1.8 Затвердження бізнес-плану рішенням 

виконавчого комітету Петриківської 

селищної ради 

Виконавчий комітет Петриківської селищної 

ради 

IV квартал 2019 

– І квартал 2020 
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Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розроблено економічно обґрунтований та актуальний бізнес план для комунального підприємства яке буде надавати 

муніципальні послуги для населення громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект № 23 Розвиток міжмуніципального співробітництва  

Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 
4.3 Розвиток міжмуніципального співробітництва  
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Опис проблеми/проекту: Для збуту відсортованого сміття можуть бути недостатні об’єми вторинної сировини, міжмуніципального 

співробітництва у цьому напрямі не ведеться 

Цілі проекту: 
Розвинути мережу міжмуніципального співробітництва з найближчими великими громадами області 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробити економічно вигідну комерційну 

пропозицію для найближчих великих 

громад стосовно збільшення накопичення 

та вивезення вторинної сировини 

Селищний голова, фінансово-

економічний відділ  

ІІ квартал 2021   

1.1.2 Надіслати комерційну пропозицію для 

найближчих великих громад стосовно 

збільшення накопичення та вивезення 

вторинної сировини, організувати зустріч 

очільників громад 

Селищний голова, фінансово-

економічний відділ 

ІІ квартал 2021   

1.1.3 Підписання угод міжмуніципального 

співробітництва між Петриківською ОТГ 

та громадами які долучяться до пропозиції 

Селищний голова, Петриківська 

селищна рада 

ІІІ квартал 2021   

    

Очікувані результати 

(Індикатори результативності) 

Налагоджено міжмуніципальне співробітництво, яке призвело до збільшення накопичення вторинної 

сировини і як наслідок – зменшення тарифів для мешканців громад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект № 24 Розвиток механізмів стимулювання населення  

Операційна ціль, 4.4 Розвиток механізмів стимулювання населення   
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якій відповідає проект: 

Опис проблеми/проекту: Населення громади слабо залучене до підписання угод з комунальним підприємством 

Цілі проекту: Розробити економічні механізми стимулювання підписання угод з комунальним підприємством для населення 

громади 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробити економічнімеханізми 

підписання угод з комунальним 

підприємством для населення громади 

Фінансово-економічний відділ, 

юридичній відділ  

ІІ квартал 2021   

1.1.2 Проведення планового морфологічного 

дослідження твердих побутових 

відходів з урахуванням сортування 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури 

ІІ квартал 2021 10000,00 Місцевий 

бюджет 

1.1.3 Переглянути норми накопичення 

твердих побутових відходів з 

урахуванням сортування, зробити 

висновки. 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури 

ІІІ квартал 2021   

1.1.4 Перегляд економічної обґрунтованості 

тарифів з вивезення твердих побутових 

відходів з урахуванням сортування у бік 

зменшення (за можливістю) 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури, 

фінансово-економічний відділ 

ІІІ квартал 2021   

1.1.4 Провести інформаційно-просвітницьку 

роботу з населенням громади щодо 

користі та обґрунтованості сортування 

твердих побутових відходів (за 

можливістю зменшення тарифів) 

Відділ культури та мистецтв, релігії та 

комунікації з населенням 

ІІІ квартал 2021   

Разом:  10000,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розроблено економічні стимули підписання угод з комунальним підприємством, проведено планове морфологічне 

дослідження твердих побутових відходів з урахуванням сортування та налагоджено систему інформування 

населення громади стосовно користі сортування твердих побутових відходів. 

 

  

Проект № 25 Облаштування автомобільних доріг та прибудинкових території 
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Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 3.6. Облаштування автомобільних доріг та прибудинкових території 

Опис проблеми/проекту: Не всі внутрішньоквартальні дороги прилаштовані для проїзду спецтехніки та мають перешкоди для проїзду 

автотранспорту в цілому. 

 Цілі проекту: 
Відповідно до схем санітарної очитстки громади та логістичного плану комунального підприємства по вивозу 

ТПВ визначити вулиці по яким буде курсувати сміттєваз та облаштувати їх відповідно до потреби спецтехніки. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Вивчити схему санітарної 
очитски громади 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, комунальне 

підприємство. 

2020-2021   

1.1.2 Вивчити маршрут сміттєвоза по 
громаді 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, комунальне 

підприємство. 

2020-2021   

1.1.3 Розробити план об’їзду маршруту 
сміттєвоза та затвердити його. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, комунальне 

підприємство, селищний голова. 

2020-2021  
 

1.1.4 Провести перший обїзд 
маршртуту та визначити 
проблемні ділянки маршруту та 
загородження біля 
прибудинкових територій 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, комунальне 

підприємство. 

2020-2021 1500,00 Місцевий бюджет 

1.1.5 Облаштування проблемних 
ділянок відповідно до потреби 
спецтехніки та прибирання 
загороджень по маршруту 
сміттєвоза. 

Відділ будівництва, благоустрою, ЖКГ та 

розвитку інфраструктури, комунальне 

підприємство. 

2020-2021 8000,00 Місцевий бюджет 

Разом:  9500,00  

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Усі дороги громади по мршруту сміттєвоза облаштовано відповідно до потреб спецтехніки. 

 

Проект № 26 Проведення інформаційної роботи з правил компостування опалого листя 
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Операційна ціль, 

якій відповідає проект: 

Операційна ціль 2.5. Проведення інформаційної роботи з правил компостування опалого листя 

Опис проблеми/проекту: Кожного року мешканці громади спалюють тони листя чим суттєво погіршують екологічний стан у громаді та 

наповнюють повітря канцерогенним димом. 

 Цілі проекту: 
Розробити інформаційно-роз’яснувальний матеріал для мешканців громади стосовно шкоди спалювання сміття 

та впровадження альтернативи – компостування листя на прибудинкових територіях. 

N/N Ключові заходи проекту: Відповідальний виконавець Календарний 

план реалізації 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Джерело 

фінансування 

1.1.1 Розробити інформаційно-роз’яснувальний 
матеріал для мешканців громади стосовно 
шкоди спалювання сміття та можливості 
компостування листя 

Відділ культури та мистецтв, 

релігії та комунікації з населенням, 

відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури, 

комунальне підприємство. 

2020-2021   

1.1.2 Розробити та завтердити заборону на 
спалювання листя та введення 
адміністартивної відповідальності з 
правопорушення 

Виконавий комітет Петриківської 

селищної ради, Петриківська 

селищна рада 

2020-2021   

1.1.3 Розробити та завтериди положення про 
поводження з опалим листям та 
встановлення індивідуального компостеру 
на території комунальних закладів, 
прибудинкових територіях 
багатоповерхових будинків та у 
домоволодіннях приватного сектору. 

Виконавий комітет Петриківської 

селищної ради, Петриківська 

селищна рада 

2020-2021   

1.1.4 Проведення роз’яснувальної роботи з 
населенням громади стосовно заборони 
спалювання листя та впровадження 
компостування. 

Відділ будівництва, благоустрою, 

ЖКГ та розвитку інфраструктури, 

Відділ культури та мистецтв, 

релігії та комунікації з населенням 

2020-2021   

    

Очікувані результати 

(Індикатори 

результативності) 

Розроблено та впроваджено механізми компостування опалого листя серед мешканців Петриківської ОТГ. 

Покращено екологічний стан у громаді. Зменшено викид небезпечних димів у повітря. 

 

 


