
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ш І С Т Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/16/10      від 10 березня 2022 року 

 

Про затвердження програми 

відшкодування додаткових витрат 

на  послугу  з  поводження  з 

побутовими відходами на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши клопотання Збаразького міського комунального 

підприємства по благоустрою "Добробут" № 99 від 10 березня 2022 р., № 100 від 

10 березня 2022 року, управління регіонального розвитку Збаразької міської ради, 

з метою належного забезпечення стабільного та якісного надання послуг 

поводження з відходами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування додаткових витрат на послугу з 

поводження з побутовими відходами на 2022 рік (далі – Програма), що додається . 

2. Фінансовому управлінні міської ради внести зміни в бюджет Збаразької 

міської ради на 2022 рік, та передбачити асигнування на фінансування Програми. 

 
Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

рішення Збаразької міської ради  

№ VIII/16/10 від 10 березня 2022 року 
 

 

ПРОГРАМА 

 

відшкодування додаткових витрат на  послугу з поводження з побутовими 

відходами на 2022 рік  
 
 

1. Паспорт програми 
 

1. Ініціатор розроблення програми Збаразька міська рада 

2. Розробник програми Управління регіонального розвитку 

Збаразької міської ради 

3. Співрозробники програми 

 

Збаразьке міське комунальне 

підприємство по благоустрою 

"Добробут" 

 

4. Відповідальний виконавець програми Управління регіонального розвитку 

Збаразької міської ради 

5. Учасники програми Збаразьке міське комунальне 

підприємство по благоустрою 

"Добробут" 

 

6. Термін реалізації програми 2022 рік 

 

7.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, 

в тому числі:  

900, 00 тис. гривень 

7.1 з них коштів місцевого бюджету 900, 00 тис. гривень 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

900, 00 тис. гривень 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання  якої 

спрямована Програма 

 

Прийняття Програми відшкодування додаткових витрат на  послугу з 

поводження з побутовими відходами на 2022 рік  (далі – Програма) зумовлено 

тим, що на сьогоднішній день виникла проблема надання в повному обсязі та 



належним чином послуги з поводження з побутовими відходами з урахуванням 

усіх економічно-фінансових та соціальних обставин. 

Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Збаразької 

міської територіальної є Збаразьке міське комунальне підприємство по 

благоустрою "Добробут" (далі - МКППОБ "Добробут"). 

Впродовж 2021-2022 року захоронення побутових відходів, у зв’язку із 

забороною їх утилізації в районі відпрацьованого кар’єру "Скеля", що 

знаходиться в межах Збаразької міської територіальної громади, здійснювалось і 

здійснюється на договірних засадах на території с. Малашівці. 

У свою чергу логістичне сполучення між місцем надання послуг та місцем 

захоронення твердих побутових відходів становить - близько 40 км, що в 

потребує значних коштів, насамперед задля забезпечення паливно- мастильними 

матеріалами спеціальних автотранспортних засобів, також фінансових затрат 

потребує сама послуга захоронення, що згідно тарифу, встановленого наказом 

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 

Тернопільської міської ради № 58 від 30.09.2019 року про “Встановлення тарифів 

на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення)” становить: 

20,60 грн. (двадцять гривень 60 коп.) з ПДВ  за 1 м³ твердих побутових відходів. 

Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами затверджений 

рішенням Збаразької міської ради № 227 від 16.12.2019 р. і введений в дію з 01 

січня 2020 року, проте економічної складової – додаткових витрат на здійснення 

перевезення на значні відстані побутових відходів, оплата захоронення побутових 

відходів  -  не передбачено, тож економічно-обґрунтовані витрати на надання 

послуги з поводження з побутовими відходами  є  значно вищими, ніж оплата 

Споживача, що призводить до отримання збитків та погіршення фінансового 

стану надавача послуг. 
Крім цього, МКППОБ "Добробут", як виконавцем послуг, у зв’язку із 

відсутністю достатньої кількості спеціалізованої техніки для збору побутових 

відходів, змушене долучати на договірних засадах спеціалізовану техніку інших 

суб’єктів господарювання. Так, за результатами процедури “Відкриті торги” у 

рамках Закону України “Про публічні закупівлі” для перевезення побутових 

відходів залучено ПП “Квартал-Л”. Вартість перевезення за 1 м³ побутових 

відходів становить – 147,60 гривень з ПДВ. Спираючись на це, а також на факт 

зростання заробітної плати для працівників, зростанням цін на паливно-мастильні 

матеріали, підприємством прийняло рішення про намір зміни тарифу на послугу з 

поводження з побутовими відходами, проте Указом Президента України              

№ 64/2022 від 24.02.2022 р. введено на території нашої країни воєнний стан, що 

унеможливило в такий особливий правовий режим дотримання механізму 

інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги 

(крім послуг з постачання та розподілу природного газу та з постачання та 

розподілу електричної енергії) з обгрунтуванням такої необхідності, що вміщений 

в Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні 

послуги з обгрунтуванням такої необхідності, що затверджений наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства 05 червня 2018 року №130 (далі-Порядок). Основним для 

розміщення всього масиву необхідної інформації, визначеної цим Порядком є веб-

сайт органу місцевого самоврядування в мережі Інтернет, що на даний час не 



функціонує та друкований засіб масової інформації місцевої сфери 

розповсюдження, що теж не працює, або ж власний сайт комунального 

підприємства, якого немає. 

Враховуючи вищенаведене та аналізуючи дані за І квартал 2022 року, 

спостерігається тенденція зростання додаткових витрат на послугу. Зокрема, за 

січень 2022 року фактичні витрати перевищують заплановані на суму 49 532, 87 

грн.,  в лютому 2022 року – на 36 813, 00 грн., за березень 2022 року – на 88158, 00 

грн. 

Отже, фактичні витрати по наданих послугах за І квартал 2022 року 

перевищують заплановані на загальну суму 174503, 87 грн.  

Враховуючи воєнний стан в Україні, відбувається великий потік 

переселення цивільного населення на захід країни, в тому числі у Збаразьку 

міську територіальну громаду. На сьогоднішній день, переміщено понад чотири 

тисячі біженців та ще очікується їх велика кількість, у зв’язку з чим у березні 

місяці спостерігається стрімка тенденція накопичення побутових відходів і разом 

з тим витрати комунального підприємства спрямовані на забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя у місті значно зросли. Тому виникла 

гостра потреба у відшкодуванні виконавцям послуг з вивезення побутових 

відходів додаткових витрат на їх перевезення, що полягають у перевищені 

фактичних витрат на вивезення побутових відходів від запланованих. 
Відсутність такого відшкодування  ставить під загрозу стабільність надання  

послуги в повному обсязі і належним чином. 

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети 

мають право передбачати кошти на фінансування програм розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою населених пунктів. 

Програма відшкодування додаткових витрат на  послугу з поводження з 

побутовими відходами на 2022 рік розроблена з дотриманням вимог Бюджетного 

кодексу України, Закону України “Про житлово-комунальні послуги”. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Прийняття даної Програми має за мету: 

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг поводження з 

відходами. 

- створення фінансових умов для подальшого якісного надання послуг 

поводження з відходами виконавцем послуг – Збаразьким МКППОБ “Добробут” 

на території населених пунктів Збаразької міської територіальної громади. 

- запобігання перенакопиченню побутових відходів на території 

контейнерних майданчиків. 

- недопущення екологічної катастрофи та погіршення санітарно-

екологічного стану у населених пунктах Збаразької міської територіальної 

громади. 

- відшкодування виконавцеві послуг з вивезення побутових відходів 

фактичних додаткових витрат на перевезення побутових відходів з населених 

пунктів, які входять до складу Збаразької міської територіальної громади з метою 

подальшого своєчасного  та повного надання послуг з  поводження з побутовими 

відходами. 



4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
 

З метою уникнення сміттєвого колапсу, надзвичайної екологічної ситуації, а 

також безперебійного надання послуги з вивезення твердих побутових відходів, 

вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення міської 

ради “Про затвердження Програми відшкодування додаткових витрат на  послугу 

з поводження з побутовими відходами на 2022 рік”. 

Програму планується виконати  протягом 2022 року. 

Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання 

програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
- 900,00 

коштів державного бюджету - - 

коштів обласного бюджету - - 

коштів місцевого бюджету - 900,00 

кошти небюджетних джерел - - 

 

Підприємство - виконавець послуги щоквартально здійснює підготовку 

розрахунків на відшкодування додаткових витрат за фактичними обсягами 

надання послуги на вивезення побутових відходів та подає їх на розгляд 

управлінню регіонального розвитку Збаразької міської ради. 

Для підтвердження фактичних додаткових витрат на вивезення побутових 

відходів, що перевищують заплановані,  виконавець послуг подає до управління 

регіонального розвитку Збаразької міської ради копії підтверджуючих 

документів, а саме: 

- договори з третіми особами; 

- акти виконаних робіт; 

- розрахунок відшкодування перевищення фактичних витрат на вивезення 

побутових відходів від запланованих; 

- інформацію, що містить дані GPS-маршрутів. 

Виконавець послуг до 10 числа місяця, що настає за звітним, подає до 

управління регіонального розвитку Збаразької міської ради квартальний 

розрахунок суми відшкодування фактичних додаткових витрат на вивезення 

побутових відходів, що перевищують заплановані, який містить дані щодо витрат 

за відповідний квартал. 

Управління регіонального розвитку Збаразької міської ради протягом семи 

робочих днів після отримання необхідних документів здійснює їх опрацювання і 

здійснює перерахування коштів виконавцю послуг. 



 

5. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

 

Основним завданням Програми є надання фінансової підтримки 

Збаразькому міському комунальному підприємству по благоустрою “Добробут” з 

метою відшкодування фактичних витрат на вивезення побутових відходів, що 

перевищують заплановані. 

Очікувані результати від виконання Програми: 

- виконання вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги”; 

- забезпечення своєчасного і безперебійного надання послуги поводження з 

побутовими відходами; 

- належне виконання договірних зобов'язань підприємства; 

- недопущення екологічної катастрофи та погіршення санітарно-

екологічного благоустрою населених пунктів Збаразької міської територіальної 

громади; 

- запобігання шкідливому впливу побутових відходів на довкілля та 

здоров’я людини; 

- забезпечення комфортних умов для перебування на території Збаразької 

міської територіальної громади мешканців та гостей. 
 

 



6. Напрями діяльності та заходи програми  
 

Назва напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

програми 
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Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

 тис. гривень, у тому 

числі за роками 

Очікуваний результат 

2022 

 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
8 

Сприяння 

розвитку та 

беззбитковому 

функціонуванню 

підприємства 

житлово-

комунального 

господарства 

Збаразької 

міської ради 

відшкодування 

перевищення 

фактичних витрат 

на вивезення 

побутових відходів 

від запланованих 

2022 

рік 

управління 

регіонального 

розвитку ЗМР, 

Збаразьке міське 

комунальне 

підприємство по 

благоустрою 

«Добробут» 

 

державний 

бюджет 
- 

- 

 

Забезпечення беззбиткової роботи 

Збаразького міського комунального 

підприємства по благоустрою 

“Добробут” по наданню населенню 

міста житлово-комунальних послуг 

 

обласний 

бюджет 
- 

- 

 

місцевий 

бюджет  
900,00 900,00 

кошти 

небюджетних 

джерел 

- 
- 

 

Всього 900,00 900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Координація та контроль за ходом  виконання Програми 

  

Координація та контроль за ходом виконанням Програми здійснює у межах 

повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" управління регіонального розвитку Збаразької міської ради. 

 

 

Секретар міської ради  Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 

  

 

 

 


