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Круглий стіл 
«Поводження з ТПВ: виклики, можливості, стратегічні перспективи. 

Синергія взаємодії влади, громад та бізнесу» 

Місцеві плани дій щодо поводження з ТПВ - дорожня 
карта успіху. Стратегічні напрями, проблеми та 
потреби пілотних ОТГ регіонів України у світлі 
законодавчої бази та соціальних, економічних, 

екологічних чинників
Омельяненко Т.Л., 
к.е.н., національний експерт 
проекту



Національний план управління 
відходами  до 2030 року № 117-р від

20.02.2019

Методичні рекомендації з 
розроблення регіональних планів 

управління відходами (РПУВ) 
https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2019/nakaz_142.pdf

(Наказ Мінприроди №142 від 
12.04.2019)

Проект закону України «Про 
управління відходами»

(пройшов громадське обговорення)

План заходів з виконання Угоди про асоціацію…
(Постанова КМУ №1106 від 25.10.2017)

Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (2014)  
(Додаток XXX)

Регіональні плани управління 
відходами (затвердження, 2020 рік)

Місцеві плани управління відходами

Плани управління відходами 
підприємств

Національна Стратегія управління 
відходами до 2030 року № 820-р від

8.11.2017р. 

Порядок розроблення та 
затвердження регіональних планів 

управління відходами (проект Наказу 
Мінприроди надіслано на 

погодження)



 Спеціалізовані комунальні пункти
збирання відходів (для понад 50 тис. осіб)

 Запровадження компостування органічної
складової побутових відходів у
домогосподарствах

 будівництво мережі сміттєперевантажувальних станцій

 Роздільне збирання (48% населення до 2030 року)

 Перероблення (50% ТПВ до 2030 року)

 Пілотні проекти зі створення інших об'єктів інфраструктури

 удівництво регіональних полігонів

Основні цільові показники визначені Національною 
Стратегією управління відходами до 2030 року щодо 

побутових відходів



Сміттєперевантажувальна 
станція

Полігон

Сміттєперевантажувальна 
станція

Основні цільові показники визначені Національною Стратегією 
управління відходами до 2030 року щодо побутових відходів

 Синхронізація 
дій  !

 Оптимальна зона 
охоплення (кластер) ≈ 400 
тис. осіб. Мінімальна 
потужність полігону ≈ 50 
тис. т/рік (оптимальна 
потужність ≈ 100тис.т/рік) 
на кількість населення ≥ 
150 тис. осіб;



Інвентаризація 
полігонів та 

сміттєзвалищ

Оцінка на основі інвентаризації 
щодо закритті, або приведення 

у відповідність до належних 
вимог полігонів, або 

будівництво нових об'єктів

У разі необхідності 
будівництво нових 

полігонів ТПВ

Основні кроки стосовно полігонів побутових відходів

 Синхронізація дій  !



 Розробляють не пізніше ніж через 2 роки після її схвалення; (та 
затверджені до кінця 2020 року згідно з вимогою Нацплану)

 мають узгоджуватися із Національним планом управління відходами;

 Регіональні плани погоджуються з Мінприроди та Мінрегіоном;

 Затверджений регіональний план управління відходами є підставою 
для  фінансування з державного і місцевих бюджетів.

 є основою для розроблення місцевих планів управління 
відходами;

 є підставою для коригування вже чинних  обласних й місцевих 
програм та стратегій з управління;

 підлягають СЕО (Стратегічній екологічній оцінці)

Вимоги до регіональних планів відповідно до 
Національної Стратегії управління відходами



 Є обов’язковими до розроблення для територіальних громад та ОТГ з 
кількістю населення понад 50 000 осіб.

 Розробляються та затверджуються органами місцевого самоврядування 
відповідно до їх компетенції. 

 Розробляються протягом 6 місяців після набрання чинності 
регіональним планом управління відходами у відповідній області. 

 Повинні узгоджуватися з основними розділами регіонального плану 
управління відходами.

 Оцінка ефективності здійснюється  органом місцевого самоврядування 
кожні 2 роки на основі показників для оцінки досягнення цілей та 
виконання заходів плану та оприлюднюється.

 Щоб  реалізувати потрібне ММС

Місцеві плани управління відходами (відповідно 
до проекту закону про управління відходами)



Білокоровицька

Брусилівська
Городницька
Ємільчинська
Корнинська

Лугинська

Любарська

Овруцька

Олевська

Ушомирська

Червоненська

Боратинська

Голобська

Дубівська

Княгининівська

Копачівська

Литовезька

Любешівська

Любомльська

Рівненська

Смідинська

Устилузька

Волинська область
11 пілотних ОТГ

Житомирська область
11 пілотних ОТГ

Проект «Покращення якості послуг в сфері управління побутовими 
відходами на муніципальному рівні в ОТГ» в рамках Програми «U-LEAD з 
Європою»
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Раївська

Першотравневська

Томаківська

Ляшківська

Китайгородська

Варварівська

Вербківська

Святовасилівська

Вакулівська

Криничанська Ілларіонівська

Божедарівська

Девладівська

Саксаганська

Проект «Покращення якості послуг в сфері управління побутовими відходами на 
муніципальному рівні в ОТГ» в рамках Програми «U-LEAD з Європою»



Вихідні передумови

Різнорідність

За чисельністю населення
(від 3 000 до 35 000 осіб)

за  рівнем надання послуг із поводження з 
відходами

за рівнем підготовки спеціалістів

за фінансовими можливостями місцевих бюджетів



• Наявна Програма  поводження з твердими 
побутовими відходами

• визначено кількість територій охоплення та 
орієнтовні місця розташування регіональних 
об'єктів поводження з відходами (РОПВ)

Волинська область

• Наявна Стратегія поводження з ТПВ
• Відсутність визначення меж кластерів та  

можливих місць розташування РОПВ
• Міцне джерело мотивації від ЦРМС

Дніпропетровська 
область

• Відсутність програмних документів на 
обласному рівні, 

• Вигідне для ММС розташування  пілотних 
ОТГ

Житомирська 
область

Особливості вихідних умов на рівні областей
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Основні  проблеми щодо поводження з 
побутовими відходами  у ОТГ

Нерозуміння 
на рівні ради

Несплата за 
послугу,  

відмова від 
укладання 
договорів

Застаріла 
матеріально-
технічна база 

або її 
відсутність

Низький рівень 
охоплення 
населення 

послугами з 
вивезення ТПВ

Несанкціоно-
вані

сміттєзвалища

Обмежені 
наявні  

фінансові 
ресурси

Неналежний стан 
наявних 

сміттєзвалищ та 
відсутність 

альтернативних 
полігонів

Брак 
кваліфікованих 

кадрів
Надмірне 

навантаження 
на наявні кадри

Низький 
рівень 

обізнаності 
населення

Поводження з 
небезпечними 
відходами у 

складі 
побутових



Місцевий план дій з управління 
твердими побутовими відходами

 Визначення плану заходів та джерел фінансування «Як ми це зробимо?», 
«За рахунок чого ми можемо це зробити?» 

 Визначення шляху комунікації «Як ми будемо презентувати наші плани, 
щоб вони були сприйняті іншими?»  (починається ще до етапу визначення 
поточної ситуації) = Формування довіри та потреби у змінах

 Крок 2. Формалізація (Не завжди обов'язкова, але надає переваги)

 Крок 3. Реалізація

 РОЗРАХУНКИ! Прогнози! Економічна оцінка! Розрахунок тарифу!

1. Крок 1 . Планування

 Розуміння поточної ситуації. Проведення необхідної 
роботи (Морфологія, відстані для вивезення ТПВ)

 Визначення чітко сформульованих завдань «Куди 
йдемо?», «Чого хочемо досягнути?»



 Збирання інформації (дані за попередні роки)

 Визначення обсягів утворення та вивезення ТПВ,  морфологічний склад 
відходів

 Прогнози

 Прогалини щодо  мінімального переліку нормативних документів на 
місцевому рівні

 Стереотип: «послуга має бути соціальною»

 Економічне обґрунтування технічних пропозиції та заходів 

 Структура тарифу,  формування тарифу

 Необхідність розроблення матеріального балансу

 Наднавантаження . Сумісництво за декількома посадами. Плинність 
кадрів 

Основні проблеми, що  виникали у ОТГ під час розроблення  
планів дій з управління відходами



Волинська 
область

• 8 проектів планів
• 2 перевірки 

реігональним
експертом, 1 -
національни

Дніпропетровська 
область

• 9 проектів планів
• 2 перевірки 

регіональним 
експертом, 1 
перевірка (5 
планів) -
національним

Житомирська 
область

• 8 проектів планів
• 2 перевірки 

регіональним 
експертом, 1 
перевірка (8 
планів) –
національним 

Хто схоче, той завжди знайде можливість!

 Якість інформації
 Економічна частина потребує зміцнення!  (план заходів,  

тарифна політика, економічні обґрунтування рішень тощо)

Результати  проведеної ОТГ роботи з підготовки планів  
дій з управління ТПВ

Частина заходів передбачених проектом планів дій почали 
реалізовуватись



Рекомендації  щодо підтримки  на обласному рівні 
подальшої реалізації планів управління ТПВ  в ОТГ

Розроблення регіональних планів управління відходами (РПУВ):

 Визначення територій охоплення, 

 Визначення можливих місць розташування  регіональних об'єктів 
поводження з відходами (РОПВ), ПОЛІГОНИ!!!

 Проведення спільних зустрічей

Доопрацювання інформації щодо картографічної зйомки наявних місць 
видалення відходів



Підтримка розвитку мережі громадських організацій та взаємодія з ними 

Рекомендації  щодо підтримки на обласному рівні 
подальшої реалізації планів управління ТПВ  в ОТГ

Фінансова підтримка:

Пріоритет                подвійний ефект:

 ОТГ з наявними затвердженими якісними  програмними документами,  

 проекти міжмуніципального співробітництва (ММС) 

Напрями фінансової підтримки: 

 сміттєперевантажувальні станції, 

 рекультивація полігонів та сміттєзвалищ, 

 придбання сміттєвозів (за наявного обґрунтування його ефективного 
використання)

Ремонт доріг* (в рамках  інших програм, які не стосуються екології)



Рекомендації  ОТГ щодо подальшої реалізації  планів 
дій з управління ТПВ

 Формалізація документів! (Затвердження планів, програм)

 Юридичний самозахист! (наявність необхідної  документації на 
місцевому рівні: схема саночистки, правила благоустрою, норми 
надання послуг тощо)

 Визначити, які із заходів можна згрупувати у окремі грантові проекти

 Визначити, які з заходів можливо реалізувати за допомогою ММС

 Підтримка місцевих ГО та  взаємодія з ними

 Відвідування професійних заходів =  нові можливості

 «Професійне виховання» кадрів

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ!
Робота з населенням та органами влади, депутатами!

ТАРИФИ



Роздільне збирання побутових відходів

Роздільне збирання - Починаємо з кінця!

 Хто буде забирати вторсировину? 

 На яких умовах? 

 Найближчі за розташуванням заготівельні компанії. 

 Мінімальна партія  ресурсоцінних компонентів. 

 Економіка!

 Співпраця з Громадською Організацією! (просвітницька робота + 
можливість  залучення додаткових коштів)

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: станції сортування – фінансування!

 Лист до Мінрегіону
щодо включення 
витрати на 
роздільне збирання 
ТПВ до тарифу!



Економія за рахунок масштабу

Інвестиційні витрати  у перерахунку на 1т відходів залежно від потужності 
полігону, €/т

Оптимальна потужність полігону  ≈ 100 000 т/рік

Джерело: «Посібник з 
налагодження 
міжмуніципального 
співробітництва (ММС) у 
сфері поводження з твердими 
побутовими відходами в 
Україні», розроблений 
експертами Ramboll в рамках 
реалізації проекту ЄБРР 
«Підтримка інвестицій у 
систему сталого управління 
твердими побутовими 
відходами та їх переробки в 
Україні»



Розміри мінімальної заробітної плати 
в країнах ЄС за станом на 1.01.2018, 
€/місяць
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Розміри середньої заробітної плати (2016 – 2017)

Плата за відходи не повинна 
перевищувати 1% - 1,5% від 
середнього наявного доходу на 1 
особу на рік

Платоспроможність населення ОТГ



Дякую за увагу


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

