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Побутові відходи для більшості українських міст є однією з головних 

проблем. Одне з основних завдань визначених законодавством України для органів 

місцевого самоврядування – це вирішення питань збирання, транспортування, 

утилізації та знешкодження побутових відходів та надання якісних послуг в цій 

сфері. Через неналежну систему поводження з твердими побутовими відходами в 

населених пунктах, як правило у приватному секторі, щорічно виявляється близько 

30 тис. несанкціонованих звалищ. Зазначені проблеми передусім викликані 

складним фінансово-економічним станом житлово-комунальної галузі в цілому та 

обмеженими можливостями місцевих бюджетів в частині фінансування розвитку 

та утримання об’єктів поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). 

Питання збирання та утилізації побутових відходів в приватному секторі м. 

Середина-Буда практично вирішені завдяки проекту ЄС/ПРООН СВА «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду». 

Після банкрутства та ліквідації Середино-Будського комбінату 

комунальних підприємств, який займався вивозом твердих побутових 

відходів з приватного сектору міста, на протязі 15 років сміття та тверді 

побутові відходи населення приватного сектору вивозило самостійно. В 

зв’язку з відсутністю сміттєнакопичувальних контейнерів несанкціоновані 

смітники утворювалися на пустирях та узбіччях доріг, що призвело до 

погіршення санітарно-екологічної обстановки в місті. 

Враховуючи таку ситуацію, на загальних зборах громадян, що 

мешкають у приватному секторі міста, було вирішено об’єднати спільні 

зусилля органів місцевого самоврядування та громади для будівництва 

контейнерних майданчиків для збирання сміття та ТПВ і закупівлі 

контейнерів в рамках мікропроекту «Чисте місто». Реалізація мікропроекту 

дала можливість покращити санітарно-екологічну ситуацію в місті, 

припинити утворення несанкціонованих сміттєзвалищ, надати вулицям міста 

естетичний вигляд. В рамках мікропроекту «Чисте місто» в приватному 

секторі міста побудовано 21 контейнерний майданчик та встановлено 93 

контейнера для збирання ТПВ, які обслуговує Середино-Будська ЖРЕД 

згідно схеми санітарної очистки м. Середино-Буда. 

На сьогоднішній день особливе занепокоєння викликають стихійні 

сміттєзвалища та занедбаність за межами територій міста. На ліквідацію 

стихійних сміттєзвалищ залучається транспорт підприємств, організацій, 

підприємців. Кошти на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ виділяються з 

місцевого бюджету та міського Фонду охорони навколишнього природного 

середовища. Підчас проведення весняних акцій до прибирання територій 

залучаються громадськість міста. 



Сучасні технології у промисловому виробництві: матеріали науково- 
технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фак-
ту технічних систем та енергоефективних технологій, м. Суми, 23-26 квітня 
2013 р.: у 2-х ч. / Ред.кол.: О.Г. Гусак, В.Г. Євтухов. - Суми : СумДУ, 2013. - 
Ч.2. - С. 162. 


