
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 28.01.2022 р. № 25 

 

Пропозиція щодо впровадження на території Руськополянської 

територіальної громади Пілотного проєкту щодо облаштування 

індивідуальних контейнерів для збору сміття у приватних 

домоволодіннях 

 

Впровадження пілотного проєкту щодо встановлення індивідуальних 

контейнерів для збору сміття у приватних домоволодіннях обумовлене 

необхідністю покращення санітарно-епідеміологічного стану території 

Руськополянської ТГ через скорочення кількості стихійних сміттєзвалищ та 

стимулювання розвитку культури поводження населення з побутовими 

відходами. Станом на січень 2022 року на території Руськополянської 

територіальної громади зафіксовано 5 стихійних сміттєзвалищ. Торік з 

сільського бюджету сплачено 54 тисячі штрафу за шкоду довкіллю через 

несанкціоноване сміттєзвалище, зафіксоване на території Дубіївського 

старостату. Ще 20 тисяч гривень спрямували на його ліквідацію.  

У 2022 році для активної підтримки впроваджуваних заходів щодо 

розвитку системи поводження з твердими побутовими відходами на першому 

етапі пропонується надавати послуги з вивезення сміття безкоштовно два рази 

на місяць півроку жителям громади, які з 1 лютого по 31 березня 2022 року 

придбають для своїх домоволодінь сміттєві контейнери об’ємом 120 літрів та 

заключать договора з комунальним господарством «Поляна» на поводження з 

твердими побутовими відходами. Далі – відповідно до встановленого тарифу.  

За результатами реалізації пілотного проєкту передбачається отримати 

такі переваги:  

- вивіз побутових відходів від приватних домоволодінь у досить 

цивілізований спосіб спеціалізованою технікою; 

- збільшення кількості заключених договорів з населенням на поводження 

з твердими побутовими відходами та відповідно зменшення собівартості 

наданої послуги; 

- зменшення стихійних сміттєзвалищ на території Руськополянської 

територіальної громади та відповідно зменшення витрат з місцевого 

бюджету на їх ліквідацію. 

Наразі розрахункова вартість вивезення сміття від домоволодінь на 

підставі укладених договорів із комунальними підприємствами, становить              

20 грн. від кожної особи, яка зареєстрована на території домоволодіння. В 

місяць від особи може бути вивезено не більше 2 мішків сміття (вартість 

мішків відшкодовується абонентом). Тобто використання контейнерів 

становить економічну вигоду для домоволодіння.  

Варто зазначити, що з метою впровадження організованого збору сміття 

на території Руськополянської ТГ у 2021 році придбано 16 оцинкованих 

євроконтейнерів для твердих побутових відходів, які облаштовано на території 



закладів соціальної сфери громади. Кількість сміття на вулицях, тротуарах та 

узбіччях населених пунктів громади справді значно зменшилася. 

За умови активної підтримки заходів проєкту набувається перспектива 

рухатися далі та впроваджувати інші екологічні заходи.  

Кожен житель громади, яку він любить і хоче щоб в громаді було чисто 

і затишно має обов’язково дотримуватися законодавства та заключити угоду 

на вивіз твердих побутових відходів від свого домоволодіння.  

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                 Надія ШПАК 

 

 

 

 
 


