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Дніпропетровський відокремлений підрозділ  

26 вересня 2019 р.



ПАСПОРТ  КРИНИЧАНСЬКОЇ ОТГ

21 населений  пункт
Площа 264,4 кв.км.
Населення: 9 280 осіб

Комунальні заклади:
4 СЗШ
4 ДНЗ
2 лікарські амбулаторії; 
3 ФАПи;
Центр Учнівської молоді;
Школа мистецтв;
Інклюзивно-ресурсний центр; 
4 сільські бібліотеки;
4 клуби

Комунальні підприємства:
КНП «ЦПМСД»
КП «Комунальник»
КП «Добробут»



Що нам дала участь у проекті

«Покращення якості послуг в 
сфері управління відходами на 
муніципальному рівні в ОТГ» 

Програми «U-LEAD з Європою»



Що нам дала участь
Системні навчання змінили світогляд та підхід до питання поводження з твердими побутовими
відходами;

Достаменно розібрано законодавчу базу, на підставі чого сплановано власну концепцію
розроблення місцевих нормативних актів у сфері регулювання системи поводження з ТПВ;

Розширено коло однодумців;

27.03.2019 року громада підписала угоду про наміри щодо співпраці з містом Логатец (Словенія) 

Розроблено місцевий план дій «10 кроків на п’ять років»
1. Проведення просвітницьких та рекламних заходів (проект “Сміття. Погляд під іншим кутом”), створення своєрідного бренду типу 
“чисте селище – щаслива країна”) - починаємо з липня 2019 року і продовжуємо впродовж усього періоду
2. Проведення експерементальних досліджень щодо обсягів накопичення певних видів відходів - 2020-2021 рр.
3. Запровадження відбору ресурсоцінних компонентів - 2021-2024 рр.
4. Створення умов для роздільного збору сміття - впродовж усього періоду рр.
5. Дослідження морфології – розроблення програми до бюджету 2020 р.
6. Розробка схеми санітарного очищення – програма до бюджету 2020 р
7. Вивчення питання щодо подальшої долі сміттєзвалища  (договір з іншим об’єктом, рекультивація, або узаконення та облаштування)
до кінця 2019 р
8. Придбання спецтехніки, навчання персоналу, затвердження еконмічнообгрунтованих тарифів, розширення сфери діяльності – 2020 
- 2024 рр. 
9. Ініціювання міжмуніціпального співробітництва з найближчими громадами – сусідами щодо  влаштування сміттєсортувальної лінії 
– 2020-2021 рр.
10. Пошук інвестора, будівництво сміттєсортувальної лінії 2022 – 2024 рр.



Наші досягнення
За залучені інвестиційні кошти в рамках проекту «Покращення якості послуг в сфері управління 
відходами на муніципальному рівні», що реалізується за підтримки Програми U-LEAD з Європою / 
U-LEAD withEurope та Кластеру сталого економічного розвитку GIZ Україна за підтримки  

Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування проводиться експерементальний

дослід на прикладі 10 родин-волонтерів щодо обсягів утворення деяких видів відходів з метою 
визначення можливості влаштування певних механізмів з переробки сміття



Наші досягнення

Залучення дошкільної та шкільної спільноти до теми поводження з ТПВ шляхом
запровадження системи комунікацій них заходів; упровадження «Нових
екологічних героїв» , через яких інформуються дошкільнята та діти молодшого
шкільного віку, а через них і доросле населення (випуск тематичних книжок-
коміксів, театралізовані вистави, в майбутньому-мультфільми і т.ін.)



Наші досягнення

Проведено екологічний фестиваль



Наші досягнення

 залучено 20 підприємців до акції «Неділі та понеділки без поліетилену»

 проведено тематичні виставки робіт із вторинної сировини

 На території громади створено ГО «Молодіжна організація «Корінь екології»,          
які активно проводять тематичні акції та заходи, що популяризують екологічне 
відношення до навколишнього природного середовища як серед молоді, так і 
серед дорослого населення



Чого нам не вистачило

КОШТИ
ОДНОДУМЦІ

ЄДИНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД

ВПЕВНЕНІСТЬ         ПАРТНЕРИ

ЧАС
ПІДТРИМКА



Наші пропозиції

. Враховуючи нагальність проблеми, вважаємо за необхідне 
визначити шляхи її вирішення одними з пріоритетних

. Діяти комплексно, чітко та швидко

. Інформувати населення в різні незаборонені чинним 
законодавством способи 

. Створювати сприятливі умови для розвитку еко-ініціатив,     
підтримки молодіжних рухів

.



Ми відкриті для співпраці!
Криничанська об’єднана територіальна громада

Дніпропетровська область, Криничанський район, 
смт Кринички, вул. Нагірна, б.2

05654 91561

krin.otg@ukr.net
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