
 

 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Від 23.04.2019 року № 59  

м.Кам’янка 

 

Про затвердження схеми санітарного 

очищення населених пунктів  

Кам’янської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», державних 

будівельних норм ДБН Б.2.2.-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного 

очищення населеного пункту», - міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Затвердити схему санітарної очистки населених пунктів Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади до якої входять: м. Кам’янка, с. 

Юрчиха та с. Тимошівка , згідно з додатком. 

       2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з земельних питань, а також з питань бюджету та управління 

комунальним майном. 

 

 

 

Міський голова                           В.І. Тірон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    

                                                                                                Додаток до рішення виконавчого  

                                                                              комітету від 23.04.2019 року № 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до схеми санітарного очищення 

населених пунктів 

Кам’янської міської об’єднаної  

територіальної громади до якої 

входять: м. Кам’янка, с. Юрчиха та с. 

Тимошівка  

                Черкаської області 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



м. Кам’янка 
 

 

ЗМІСТ 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

до схеми санітарного очищення  

населених пунктів 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади  
 

Орган місцевого самоврядування: виконавчий комітет Кам’янської 

міської ради. 

 

      Схема розроблена на розрахунковий період 5 першочергових років та 

довгострокових заходів. 

        

До схеми включено: 

 

Назва розділу 

РОЗДІЛ 1. Характеристика території населеного пункту, як об’єкта 

санітарного очищення 

РОЗДІЛ 2. Заходи з вивезення , перероблення та захоронення побутових 

відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) включаючи 

небезпечні відходи у їх складі 

РОЗДІЛ 3. Заходи із збирання, перевезення, перероблення, 

знешкодження та захоронення відходів III - ІV  класів небезпеки 

РОЗДІЛ 4. Заходи з прибирання об’єктів благоустрою 

РОЗДІЛ 5. Інші заходи санітарного очищення 

РОЗДІЛ 6. Вплив на навколишнє середовище 

РОЗДІЛ 7. Техніко-економічні показники та розрахунок обсягів 

фінансування 

 

  

          Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження Схеми 

відповідають державним будівельним нормам ДБН Б .2.2-6:2013 

 

 

          Схема санітарного очищення населеного пункту складається на основі 

вивчення вхідних даних і ґрунтується в 7 розділах.             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        РОЗДІЛ 1. Характеристика території населеного пункту, як об’єкта 

санітарного очищення. 

 

         Через громаду проходить двошляхова основна залізнична магістраль 

Київ-Сімферополь-Донецьк (дільниця Миронівка-Шевченко-Чорноліська). В 

північно-західній частині міста  розташована залізнична станція Кам’янка 

Одеської залізниці. В місті на 239 км залізниці знаходиться зупинковий 

комплекс «Геологічна» на дільниці руху електопотягу Шевченка-Знам’янка.  

         Значна частина зовнішніх пасажирських та грузових перевезень 

здійснюється автомобільним  транспортом, який являється найбільш 

розвинутим.  В північно-східній частині міста проходить автомагістраль 

загальнодержавного значення Київ-Луганск-Ізварне. При в’їзді і виїзді з 

міста збудовані найсучасніші бензозаправки європейського типу (При виїзді 

АЗС № 25 ТОВ «Топтрейд-плюс» мережі WOG СП «Західна нафтова група»). 

В центрі міста  розташована автостанція. Діє два міських автобусних 

маршрути «Чмижина - Райлікарня» та «АТП - залізничний вокзал», а також 

міжміське сполучення щоденно. Ці маршрути, а також сільські маршрути три 

рази на тиждень (в базарні дні) забезпечує ВАТ “Кам’янське АТП-17142”, 

частково приватний автотранспорт і таксі. Частково перевезення робить 

відомчий та індивідуальний транспорт. Сполучення між селами громади на 

даний момент відсутнє.  

         Автотехобслуговування та ремонт індивідуальних автомобілів 

проводяться станцією технічного обслуговування, приватними 

підприємцями. 

         В м. Кам’янська 139 вулиць та 46 провулків, 220,5 км доріг, з них з 

твердим покриттям - 33 км, 38 км шлако-грунтових, та інші.  

         В с. Юрчиха 16 вулиць та 3 провулки. 

         В с. Тимошівка 13 вулиць та 10 провулків. 

         Чисельність населення Кам’янської міської територіальної громади 

складає 1358 осіб. 

          На території Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади  

розташовані такі промислові об’єкти: ТОВ ”Кам’янський машинобудівний 

завод” заснований в липні 1937 році,  ТОВ «АВІС» на базі колишнього 

молокозаводу випускає сир твердий «Російський», продукцію з незбираного 

молока, ТОВ «Гервест-2018» виробництво хлібобулочних виробів.  

          У м. Кам’янка налічується 5468 дворів, комунальних - 309. В 1989 р. 

розпочато газифікацію Кам’янки, процес цей триває і сьогодні. Завдяки 

сприянню міської ради, допомозі підприємств і організацій, вуличних 

кооперативів газифіковано - 2806 двори. В багатоквартирних будинках 

налічується 950 квартир.  Природній газ підведено до 2969 дворів, та 50 

багатоквартирних будинків, що налічують - 1516 квартир. 

       В с. Юрчиха - проживає  1215  осіб.  На  території  села  знаходиться  

школа   на  200  місць,  де  навчається   44  учні. Дитячий  садок, який  

відвідує  25  дітей,  будинок  культури,  бібліотека,  церква,  відділення  

поштового  зв’язку,    ФАП,  2  торгівельні, точки.  



       На  адмінтериторії  населеного  пункту   нараховується  542  

індивідуальних  будинків,  із  них  :  407  -  будинки,  де  господарі  

проживають  постійно.   309  житлових  будинки   підключені  до  

газопроводу,  інші  - 98  опалюються  твердим  паливом. Каналізації та 

сміттєпроводів будинки не мають. 

      В с. Тимошівка -  на даний час проживає 750 осіб, налічується 402 двори. 

Загальна площа села – 347,3га,  адмінтериторії – 6824,8га. На території села 

знаходиться школа на 130місць, в якій навчається 56 учнів, дитячий садок , 

який відвідує 25 дітей, сільська рада, будинок культури на 240 місць, 

відділення зв’язку, фельдшерсько-акушерський пункт, 3 торгівельних точки. 

На адмінтериторії населеного пункту 153 житлові будинки  підключені до 

газопроводу та 146 опалюються твердим паливом. 

                Централізованого водопостачання, каналізації, сміттєпроводів 

будинки не мають. Водопостачання житлових будинків здійснюється з ін- 

дивідуальних колодязів та альтернативних джерел по вулиці Шимановського, 

26.     

     На території м. Кам’янка та с. Юрчиха функціонує централізована система 

водопостачання і водовідведення.    

       Потребу у воді м. Кам’янки та його промислових підприємств 

забезпечують води кільцеподібного артезіанського басейну, в зоні якого 

знаходиться с. Юрчиха поблизу м.Кам’янки.  

      Електрозабезпечення громади здійснює Район електричних мереж (РЕМ). 

Теплозабезпечення міста забезпечується котельнями в мікрорайонах, 

частково автономними котлами при будинках, частково населення 

переходить на автономне опалення. 

        На території Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади 

знаходиться: 5 загальноосвітніх шкіл, 1 ліцей, центр художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради  

Черкаської області, музична школа та 5 дошкільних навчальних закладів.  

        На території громади знаходяться такі ЗМІ: районна газета «Трудова 

слава», «Аграрний край», «Вісник рідного краю». 

        З установ культури функціонують Кам’янський державний історико-

культурний заповідник (обласного підпорядкування), створений з метою 

збереження комплексу пам’яток історії, культури та природи  на базі 

літературно-меморіального музею О.С.Пушкіна і П.І.Чайковського 

постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.1995 року №541 загальною 

площею – 74,3 га,  до якого відносяться історичний музей і літературно-

меморіальний музей О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського. Заповідник проводить 

науково-дослідну, експозиційну та науково-освітню роботу, а також роботу 

по комплектуванню, обліку та збереженню музейних фондів. Місто може 

приймати великий потік туристів маючи солідну базу історико-культурної 

спадщини, цілий ряд високохудожніх пам’ятників монументального 

мистецтва, пам’яток містобудування і архітектури, які входять до 

Державного реєстру культурного надбання, пам’яток історії і природи. 

Медичне обслуговування забезпечують Кам’янська районна лікарня та 

Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги», Держпрожспоживслужба. 

         Також діє Державна пожежно-рятувальна частина № 9 м. Кам’янка. 



         В м. Кам’янка знаходяться 94 торгівельних заклади, які належать 

приватним підприємцям та Райспоживспілці. 

         В місті є ресторан на 116 місць і мережа барів та кафе практично в 

кожному мікрорайоні. 

 

 

       РОЗДІЛ 2. Заходи з вивезення , перероблення та захоронення 

побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких) 

включаючи небезпечні відходи у їх складі 

 

 Система санітарної очистки та прибирання території Кам’янської  міської 

об’єднаної територіальної громади передбачає раціональне збирання, швидке 

видалення твердих побутових відходів, у тому числі харчових відходів із 

житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, 

вуличного сміття, які накопичуються на території і включає в себе 

організацію утримання та прибирання у літній та зимовий час територій, 

місць загального користування. 

Для забезпечення належного санітарного рівня території шляхові 

повного збирання та видалення відходів, а також дотримання правил 

екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання 

санітарної очистки та благоустрою території Кам’янської міської об’єднаної 

територіальної громади покладається на робочу групу з благоустрою міста 

при Кам’янській міській раді. 

Юридичні особи та фізичні особи — підприємці прибирають свою 

територію самостійно. 

Прибирання присадибної ділянки проводиться її власником або 

користувачем цієї ділянки. 

Власники та користувачі житлових будинків здійснюють прибирання 

території самостійно. Вивіз сміття з приватного сектору та установ 

здійснюється робочою групою з благоустрою при Кам’янській міській раді 

на договірній основі. Вивіз сміття з багатоквартирних житлових будинків 

здійснюється КП «Кам’янка-Житло» на договірній основі. 

Вивіз сміття згідно розробленого графіку затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 29.01.2019 р. № 2. 

Видалення відходів з домоволодінь здійснюються планово - подвірним 

методом, вивозяться визначеними міською радою виконавцями цих робіт на 

підставі Договорів на вивіз твердих побутових відходів. 

Дворові та громадські туалети повинні утримуватись їх власниками у 

постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись. 

Утримання вулично-дорожньої мережі здійснюють визначені 

виконкомом підприємства чи суб'єкти господарювання відповідно їх 

належності до тієї чи іншої форм власності. 

Проведення земляних робіт суб'єкти господарювання, які 

безпосередньо проводять ці роботи отримують у виконкомі ордер на право 

виконання земляних робіт. Підставою для отримання ордеру є графік 

виконання робіт та Договір із спеціалізованим підприємством на відновлення 

шляхового покриття із зелених зон. При виконанні робіт забороняється :  



- засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, 

проїжджу частину вулиць, тротуари; 

- відкачувати воду з колодязів на проїжджу частину вулиць ; 

- залишати будівельне сміття після проведення робіт; 

- перегороджувати проходи і проїзди, порушувати нормальний проїзд 

автотранспорту і рух пішоходів. 

Нормування утворення відходів на території міста проводити згідно 

затвердженого Наказу Міністерства будівництва і архітектури та ЖКГ 

України від 10.01.2011 р. № 7. 

 

РОЗДІЛ 3. Заходи із збирання, перевезення, перероблення, 

знешкодження та захоронення відходів III - ІV  класів небезпеки 

 

Місце видалення твердих побутових відходів розташоване на 

адмінтериторії Косарської сільської ради за межами населеного пункту, 

паспортизоване.  

Побутові відходи розміщуються на МВВ площею 1,7968 га, відведеним 

у відповідності до вимог чинного законодавства. Виготовлений державний 

акт на право постійного користування земельною ділянкою. 

Паспорт МВВ розроблено, щорічні зміни внесено. 

Характеристика полігону ТПВ – відкрите поверхневе, складування з 

глинистими присипками. 

 Відстань від об’єкта до прилеглих населених пунктів, водних об’єктів, 

джерел питного та господарського водопостачання, сільськогосподарських 

угідь, транзитних шляхів, лісових масивів та лісопосадок, не призначених 

для рекреаційних цілей, рекреаційних зон: МВВ розташоване від 0,5 до 1,0 

км від окраїн сіл Косарі, Осота, в яких грунтові води використовуються 

населенням для питних та господарчих цілей. Відстань до поверхневих 

водойм (ставок с. Косарі) орієнтовано 3 км.  

Рік початку експлуатації сміттєзвалища 1967. 

 Проектна документація розроблена у 1992 році «Укржилремпроект» 

Черкаського обласного відділу Республіканського проектного інституту. 

На 2019 рік заплановано наступне : 

- на протязі року проводити упорядкувальні роботи згідно вимог інструкцій 

та законодавства спрямовані на зменшення обсягів утворення відходів та 

запобігання негативного впливу їх на навколишнє природне середовище 

та здоров’я людей; 

- здійснювати контроль за надходженням видів відходів, а саме не 

допускати вивезення небезпечних відходів, що мають властивості, які 

можуть створити значну небезпеку для навколишнього середовища та 

потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними, до МВВ; 

- проводити обваловки території МВВ; 

- проводити ремонт під’їзних шляхів до МВВ; 

- здійснювати контролю за обсягами, кількісним та якісним складом 

відходів, які видаляються на МВВ; 

- забезпечувати охорону території МВВ; 

- здійснювати спостереження (моніторинг) за якістю підземних та 

поверхневих вод; 



- здійснювати спостереження (моніторинг) за якістю грунтів; 

- здійснювати спостереження (моніторинг) за якістю атмосферного повітря. 

 

 

РОЗДІЛ 4. Заходи з прибирання об’єктів благоустрою  
 

Робочою групою з благоустрою міста при Кам’янській міській раді 

проводиться прибирання територій об'єктів благоустрою громади тобто –  

санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-

дорожньої мережі, зелених насаджень, малих архітектурних форм тощо. 

Також проводиться збирання та перевезення у встановлені місця відходів 

вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.  

Роботи з прибирання території об'єктів благоустрою мають сезонний 

характер: літні та зимові.  

Літні роботи складаються з систематичних та періодичних операцій.  

Систематичні роботи із літнього прибирання включають в себе:  

- підмітання, очищення та миття об'єктів благоустрою;  

- перевезення вуличного змету.  

Періодичні роботи із літнього прибирання включають в себе:  

- прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для 

зимового утримання доріг;  

- прибирання наносів ґрунту після зливових дощів;  

- очищення відстійників зливоприймальних колодязів та труб зливостоку;  

- прибирання ділянок, прилеглих до будівельних майданчиків;  

- згрібання та перевезення опалого листя;  

- поливання дорожнього покриття в спеку.  

Якщо температура повітря перевищує 25 C проводиться поливання 

дорожнього покриття машиною з поливо-мийним обладнанням.  

Під час зимового прибирання проводяться такі роботи:  

- оброблення покриття технологічними матеріалами (суміш піску та солі), що 

запобігають утворенню ожеледі та сприяють її ліквідації;  

- згрібання та підмітання снігу;  

- розчищення снігових валів; 

- формування снігового валу;  

- видалення снігу;  

- зачищення покриття у місцях розміщення снігового валу після його 

видалення;  

- сколювання та видалення льоду і сніжно-льодового накату;  

- підмітання за тривалої відсутності снігопаду.  

Роботи з прибирання поділяються на механізовані, ручні та комплексні.  

Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливо застосування 

механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або 

у разі неможливості забезпечення об'єкту необхідними механізмами.  

Ручне прибирання здійснюється в світлу частину доби з врахуванням 

природного освітлення в залежності від пори року.  

Маршрути роботи машин і механізмів складені за кільцевою схемою 

для зменшення холостих переїздів.  



Обсяг робіт з прибирання об'єктів благоустрою міста сплановано 

окремо для прибирання вручну та механізованим способом з урахуванням 

прийнятих режимів їх виконання.  

Для визначення щоденного обсягу робіт з прибирання об'єктів 

благоустрою проведено зонування прибирання вручну та механізованим 

способом, а також зонування покриття за режимом прибирання.  

З метою створення умов для ефективної роботи прибиральної техніки 

під час зонування за режимом прибирання встановлені межі зон з однаковою 

періодичністю прибирання.  

 

РОЗДІЛ 5. Інші заходи санітарного очищення 

 

Міська рада посилено займається заключенням договорів з населенням 

громади та підприємствами міста щодо вивезення твердих побутових 

відходів. Проводяться подворові обходи, ведеться робота з головами 

вуличних комітетів щодо заключення договорів на вивіз ТПВ та сплати 

коштів.  

Ведеться роз'яснення щодо запровадження методики організації 

роздільного збирання ТПВ. 

Проводиться обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та 

паспортизації для подачі статистичної звітності у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

Проводиться інформаційна роботу серед підприємств, установ, 

організацій та населення через засоби масової інформації щодо заборони 

спалювання відходів. 

Не допускається зберігання  та видалення відходів у несанкціонованих 

місцях. Працівниками робочої групи з благоустрою міста при Кам’янській 

міській раді проводиться робота по виявленню та ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

Міська рада забезпечує виготовлення та встановлення урн для сміття в 

громадських місцях на території міста. 

 

РОЗДІЛ 6. Вплив на навколишнє середовище 

 

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного 

збирання, перевезення, утилізації, знешкодження, обмеження їх шкідливого 

впливу на навколишнє природне середовище на території Кам’янської 

міської об’єднаної територіальної громади,  рішенням Кам’янської міської 

ради від 27.04/2019 р. № 8-6 VII «Про затвердження Правил благоустрою 

міста» затверджено Правила благоустрою міста,  рішенням міської ради від 

29.01.2019 року №2 «Про затвердження графіків вивезення ТПВ» та 

затверджено схеми маршрутів та графіки вивезення твердих побутових 

відходів з мікрорайонів громади (санітарної очистки). Відповідно рішень 

виконавчого комітету визначені спеціалісти, які мають право складати 

протоколи про адміністративне стягнення на порушників Правил 

благоустрою міста. Дані протоколи розглядаються на засіданні 

адміністративної комісії та накладаються на порушників стягнення. 

 



 

 

РОЗДІЛ 7. Техніко-економічні показники та розрахунок обсягів 

фінансування 

 

 Розрахунок обсягів фінансування проводити відповідно до 

природоохоронних програм Кам’янської міської об’єднаної територіальної 

громади 
   

 Найменування 

заходу 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис.грн. 

2019 

тис. 

грн. 

2020 

тис. 

грн. 

2021 

тис. 

грн. 

2022 

тис. 

грн. 

2023 

тис. 

грн. 

Впровадження системи 

роздільного збирання 

окремих компонентів 

побутових відходів 

            - - - - - - 

Налагодження пунктів 

приймання полімерних 

відходів  

- - - - - - 

Паспортизація місця 

видалення відходів  

- - - - - - 

Забезпечення 

контролю за діючими 

МВВ для запобігання 

шкідливому впливу на 

навколишнє природне 

середовище та здоров’я 

людей 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Поповнення парку 

спецавтомобілів  

новими автомобілями – 

сміттєвозами  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Забезпечення 

обваловування 

сміттєзвалища для 

дотримання 

екологічного 

законодавства 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

    Всього       

 Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюються за рахунок 

коштів місцевого бюджету, в межах запланованих асигнувань та поводження 

з відходами із залученням інших джерел фінансування, які дозволені чинним 

законодавством. 
 

 

 
     

 



Міський голова                                                                     В.І.Тірон 


