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Саксаганська учасницею пілотного проекту «Покращення 
якості послуг в сфері управління відходами на 

муніципальному рівні», який здійснюється завдяки  програми 
«U-LEAD з Європою» та Кластеру сталого економічного 

розвитку «GIZ Україна» , за підтримки Дніпропетровського 
центру розвитку місцевого самоврядування. Громада 

створена шляхом злиття трьох сільських рад у вересні 2017 
року, налічує  6 052 мешканців  у 16 населених пунктах, 

займає площу 283 кв.км



До участі в даному проекті  поводження з ТПВ на території 
громади не здійснювалося. Участь в проекті, по-перше змінила 

нашу свідомість,  зформувала нові стандарти і правила 
поведінки по відношенню до сміття, дала  нашій громаді старт, 
відлікову точку в питанні поводження з твердими побутовими 

відходами. 
Важливою складовою проекту була можливість отримання 

міжнародного досвіду повоження з відходами,  спілкування з 
колегами Волинської і Житомирської області



Отримана менторська підтримка в рамках проекту,  корисні 
знайомства послугували надійним фундаментом щодо 

започаткування на  території  громади  роздільного збору 
ТПВ. Крім того, наша громада завдяки активності ГО 

«Чигринівське джерело» є переможницею Конкурсу ідей на 
кращу ініціативу щодо ефективного поводження з 

відходами, проведеного в рамках проекту «Покращення 
якості послуг в сфері управління відходами на 

муніципальному рівні» серед пілотних ОТГ. 



Завдяки грантовій фінансовій допомозі німецького Товариства 
міжнародного співробітництва GIZ, власним коштам громади 

стало можливим здійснити ряд заходів, а саме: 
• Запроваджено  на території ОТГ роздільний збір ресурсоцінних ТПВ у співпраці з ФОП 

Демянчук Сергієм Миколайовичем, встановлено 26 контейнерів в 7 населених пунктах
• Облаштовано місця збирання ТПВ інформаційними бордами ;
• В закладах освіти встановлено 6 компостних ям з  метою  запровадження

компостування як альтернативи спалюванню біологічних відходів, навчання і залучення
до цього процесу учнів,  колективів працівників освіти та  поширення досвіду
компостування на приватний сектор;

• виготовлено та розповсюджено наочну попереджувальну та просвітницьку тематичну
інформацію;



• 14 вересня проведено перший ЕКО ФЕСТ  і  започаткована екологічна традиція –
щорічно,  з метою промоції ефективного поводження з твердими побутовими
відходами, зміни свідомості громадськості по відношенню до навколишнього
середовища, поширення досвіду з удосконалення організації роздільного збору
відходів серед громад області;

• Як альтернатива пластиковим пакетам - виготовлено перші 100 еко-торб і   
вручено задіяним, запрошеним учасникам ЕКО ФЕСТУ  та учасникам субботнику 
в ході підготовки до фестивалю;

• На початку жовтня згідно запланованих завдань буде проведено активну
інформаційно-просвітницьку роботу серед учнівських колективів шкіл щодо
необхідності сортування відходів, зменшення обсягів їх утворення,  
компостування. 







Наші пропозиції
Ми, на рівні громади, своїми силами і можливостями намагаємося вирішити питання
поводження з ТПВ і вже маємо результати. Запровадження роздільного збору дало
можливість вилучити з загального об’єму ТПВ ресурсоцінні відходи, те, що можна
переробити. Компостування також вилучить частку (біологічні відходи) з загального об’єму.
Але все інше сміття потрібно вивозити, а відсутність санкціонованого потужного полігону на
території району унеможливлює процес захоронення. Альтернативою полігону може стати
сміттєсортувальна лінія.
Створити ефективну систему управління відходами в одній ОТГ не можливо. Необхідне
розроблення дієвого регіонального плану управління відходами. Також необхідна державна
фінансова допомога для вирішення питання поводження з відходами.
Місцевий план дій управління побутовими відходами нашої ОТГ на завершальному етапі.
Вважаємо, що бонусом для тих ОТГ, які матимуть місцеві плани дій має бути виключна
можливість залучати кошти держави для реалізації намічених завдань.



Ми відкриті для співпраці!
Саксаганська сільська рада 

вул.Центральна, 14 с.Саксагань
П’ятихатський район, 

Дніпропетровська область
e.mail: saksagsilrada@ukr.net

Спеціаліст сільської ради  Агафонова Олена
096 842 99 52
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