
Додаток до Програми поводження з 
твердими побутовими відходами на 
території Софіївської селищної ради на 

2022-2026 роки 

Заходи 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2022-2026 роки 
 

№ 
п/п 

Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання) 

Відповідальні  
за виконання 

 

 

 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 
виконання, тис. грн 

Усього 2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Розроблення та затвердження схеми 
санітарної очистки території населених 
пунктів Софіївської селищної ради 

  

Виконавчий 
комітет Софіївської 

селищної ради  

Загальний обсяг, 
у т.ч. 600,0 - - 600,0 - - 

Селищний 

бюджет 
600,0 - - 600,0 - - 

Інші джерела - - - - - - 

2 

Виділення коштів на оформлення 
документів на полігони твердих 
побутових відходів (оформлення 
земельної ділянки, проект) 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 500,0 - 500,0 - - - 

Селищний 

бюджет 500,0 - 500,0 - - - 

Інші джерела 
- - - - - - 

3 

Забезпечувати своєчасну та ефективну 
роботу по збиранню та вивезенню 
твердих побутових відходів з територій 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради,  

КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

Не потребує фінансування 
Селищний 

бюджет 



Інші джерела 

4 

Проведення інформаційно- 

роз'яснювальної роботи з населенням 
щодо необхідності заключення 
договорів на отримання послуг з 
вивезення ТПВ, недопущення 
утворення стихійних сміттєзвалищ, 
самовільного вивезення сміття на 
полігони ТПВ, впровадження схеми 
роздільного збирання ТПВ. 

КП «Софіївське», 
депутати 
селищної ради, 
старости, 

педагогічні 
колективи, 
керівники 
організацій, 
підприємств, 
установ, що діють 
на території 
селища 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

Не потребує фінансування 

Селищний 

бюджет 

Інші джерела 

5 
Ліквідація несанкціонованих 
сміттєзвалищ на території ТГ 

 
 

КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч.  250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Селищний 

бюджет 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Інші джерела - - - - -  

6 

Проведення рейдів, перевірок стану 
утримання прибудинкових територій та 
територій, що належать до відомства 
організацій, установ, підприємств , що 
діють на території Софіївської ТГ із 
залученням правоохоронних органів 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради, 

старости,                
КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 

Не потребує фінансування 
Селищний 

бюджет 

Інші джерела 

7 

Придбання баків, контейнерів для 
роздільного збирання ТПВ, сміттєвих 
урн 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради,  

КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 250,0 

 
50,0 

 
50,0 50,0 50,0 50,0 

Селищний 
бюджет 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Інші джерела - - - - - - 

8 Співфінансування проекту будівництва Виконавчий Загальний обсяг, 
у т.ч.      

 



цеху з сортування твердих побутових 
відходів за рахунок субвенції з 
державного бюджету або коштів 
державного фонду регіонального 
розвитку в розмірі не менше 10% 

комітет 
Софіївської 

селищної ради,  
КП «Софіївське» 

Селищний 
бюджет 

Не менше 10% від загального обсягу фінансування 
проекту 

Інші джерела 

     

 

9 
Придбання спецтехніки у сфері 
поводження з ТПВ 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради,  

КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Селищний 

бюджет 
500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Інші джерела - - - - -  

10 

Облаштування та поточний ремонт 
контейнерних майданчиків на території 
Софіївської ТГ 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради, 

 КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Селищний 

бюджет 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Інші джерела - - - - -  

11 

Придбання інформаційних табличок 
«Вивіз сміття заборонено», вказівників 
напрямку на полігони ТПВ. 

Виконавчий 
комітет 

Софіївської 
селищної ради, 

 КП «Софіївське» 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Селищний 

бюджет 
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Інші джерела - - - - -  

 

  Усього за Програмою: 

Загальний обсяг, 
у т.ч. 2400,0 260,0 760,0 860,0 260,0 260,0 

Селищний 

бюджет 
2400,0 260,0 760,0 860,0 260,0 

260,0 

Інші джерела - - - - - - 

 

                      

                             Секретар ради                                                                                                                                     Л. НАЗАРЕНКО 


