
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Встановлення та обслуговування 

біотуалетів для загальноміських 

заходів та щоденного 

використання (КП "ЖВПАР" 

Житомирської міської ради)

2019

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КП "ЖВПАР" 

Житомирської міської ради

1 583,77 1 583,77 1 583,77 100,0
Обслуговуються біотуалети для загальноміських заходів 

та щоденного використання

Облаштування та поточний 

ремонт контейнерних 

майдаників для збору ТПВ та для 

складування великогабаритних і 

будівельних відходів, 

встановлення парканів

2019

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КАТП 0628  Житомирської 

міської ради

1 200,00 600,00 593,90 100,0

Облаштовано  24 контейнерні майданчики для збору 

твердих побутових відходів та для складування 

великогабаритних та будівельних відходів

2

Оновлення матеріально-

технічної бази для 

надання послуг з 

вивезення та 

захоронення побутових 

відходів

  Придбання та впровадження 

обладнання (контейнерів) для 

збору та складування побутових і 

промислових відходів для КАТП 

0628 Житомирської міської ради

2019

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КАТП 0628  Житомирської 

міської ради

188,90 188,90 188,90 100,0
Придбано 30 контейнерів для збору та складування 

побутових і промислових відходів для КАТП 0628

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КАТП 0628  Житомирської 

міської ради

183,30 109,80 100,0

Виконані роботи з вивезення та захоронення  побутових 

відходів з несанкціонованих звалищ за адресами 

вул.Радонова, вул.Бульби-Боровця

Управління житлового 

господарства міської ради
626,50 626,50 100,0

Виконані роботи з вивезення та захоронення  побутових 

відходів з несанкціонованих звалищ за адресами 

вул.Радонова, вул.Бульби-Боровця

Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів (ліквідація безхазяйних 

сміттєзвалищ) 

2019

Управління житлового 

господарства міської ради, 

КАТП 0628  Житомирської 

міської ради

861,15 861,15 861,15 100,0
Виконані роботи з вивезення та захоронення  побутових 

відходів з безхазяйних звалищ 

Всього 4 643,66 4 043,62 3 964,02 100,0

В.о. начальника  управління житлового господарства міської ради                                                                                          І.В. Задорожний

Забезпечення 

санітарного очищення 

території міста

1

Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, 

знешкодження і захоронення 

відходів з несанкціонованих 

звалищ

2019

Відсоток 

виконання 

заходу

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

відповідно до 

програми, 

тис.грн

№ 

п/п

Термін 

виконання

Фактично 

профінансовано у 

звітному періоді, 

тис.грн

за січень-грудень 2019 року

Дата і номер рішення міської ради,    

яким затверджено Програму та зміни до неї         від 18.12.2017 №862 /із змінами/

Відповідальний виконавець Програми    управління житлового господарства Житомирської міської ради

ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування

(Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської обєднаної територіальної громади на 2018-2020 роки)

Термін реалізації Програми  2018-2020 роки

3

 Забезпечення 

виконання 

природоохоронних 

заходів та 

функціонування 

полігону ТПВ

Пріорітетні завдання Зміст заходів Виконавці
Річний обсяг 

фінансування

Інформація про виконання або причини 

невиконання заходу

809,84 

1. Виконання заходів Програми



за січень-грудень 2019 року

Дата і номер рішення міської ради,    

яким затверджено Програму та зміни до неї         від 18.12.2017 №862 /із змінами/

Відповідальний виконавець Програми    управління житлового господарства Житомирської міської ради

ЗВІТ
про виконання цільових програм за програмно-цільовим методом бюджетування

(Програма поводження з побутовими відходами на території Житомирської міської обєднаної територіальної громади на 2018-2020 роки)

Термін реалізації Програми  2018-2020 роки



№з/п
Планове значення 

показника

Фактичне 

значення 

показника

Причини 

невиконання

Що зроблено для виправлення 

ситуації

1 3 4 5 6

І.  

1. Обсяги видатків, запланованих на  обслуговування біотуалетів тис. грн. 1 583,77 1583,77

2.

Обсяги видатків на облаштування та поточний ремонт 

контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для складування 

великогабаритних і будівльних відходів,встановлення парканів

тис. грн. 600,00 593,90

ІІ. Показники продукту програми

1.
Кількість біотуалетів, що планується обслуговувати щоденно та 

під час проведення загальноміських заходів
од. 16 16

2.

Кількість контейнерних майданчиків для збору ТПВ та для 

складування великогабаритних і будівельних відходів, яку 

планується облаштувати 

од. 30 24

ІІІ.

1. Середня вартість обслуговування одного біотуалета в день грн. 414,16 414,16

2.
Середня вартість одного ремонту та облаштування 

контейнерного майданчика
тис.грн. 20,0 24,7

уточнено розрахунки до 

кошторису

ІV.

1.
Відсоток оновлення біотуалетів необхідних для забезпечення   

проведення масових заходів 
% 90 90

2. Відсоток оновлення контейнерних майданчиків % 50 50

І.  

1.

Обсяги видатків запланованих на придбання  обладнання 

(контейнерів) для збору та  складування побутових і 

промислових відходів для КАТП 0628 Житомирської міської 

ради

тис. грн. 188,9 188,9

ІІ.

1. Кількість контейнерів для збору ТПВ, яку планується придбати од. 30 30

ІІІ.

1. Середня вартість одного контейнера для збору ТПВ тис. грн. 6,3 6,3

ІV.

Показники якості програми

Показники ефективності програми

2.Виконання результативних показників програми

ІІІ. Оновлення матеріально-технічної бази для надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів

Показники затрат

Найменування показника

2

Показники якості програми

Показники продукту програми

ІІ. Забезпечення санітарного очищення міста 

Показники затрат

Показники ефективності програми



1.
Питома вага кількості контейнерів, необхідної для оновлення 

технічної бази комунального підприємства
% 50 50

І.  

183,3 109,8

626,5 626,5
за результатами 

проведеного тендеру

2.

Обсяги видатків, запланованих на  забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів з несанкціонованих звалищ та небезпечних відходів 

(ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)

тис. грн. 861,15 861,15

ІІ.

1. Кількість ТПВ, які підлягають захороненню на полігоні ТПВ тис. м3 29,6 19,0

ІІІ.

1. Середні видатки на вивезення та захоронення 
грн. за 1 

куб.м.
56,41 84,08

 збільшення тарифу на 

вивіз ТПВ (зростання 

прожиткового мінімуму, 

мінамальної заробітної 

плати, вартості ПММ)

2. Середні видатки на вивезення та захоронення 
грн. за 1 

послугу
1590,10 1590,10

за результатами 

проведеного тендеру

ІV.

1. Динаміка обсягів ТПВ, які захоронюються на полігоні ТПВ % 100 100

Показники якості програми

Показники ефективності програми

Обсяги видатків, запланованих на  забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення 

відходів з несанкціонованих звалищ та небезпечних відходів

тис. грн.

3. Оцінка ефективності  програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

ІV. Забезпечення виконання природоохоронних заходів та функціонування полігону ТПВ

1.

Показники затрат

Показники продукту програми

Основною метою Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки є створення системи управління відходами, направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, забезпечення 

ефективного використання відходів як цінного ресурсу, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людей. 

Практика поводження з відходами в місті знаходиться на низькому технологічному та інноваційному рівні та орієнтована на захоронення. 

Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів не може забезпечити необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище.  

В 2019 році, для забезпечення санітарної очистки території міста КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради проводилось щоденне та для 

загальноміських заходів обслуговування 16 біотуалетів (транспортування біотуалетів, монтаж, демонтаж, відкачування нечистот та миття після 

використання).  Всього у 2019 році проведено 3824 очищень біотуалетів на загальну суму 1583,77 тис.грн. Середня вартість обслуговування 1 

біотуалета склала 414,16 грн. 

Виконавцем заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних  

сміттєзвалищ) Програмою визначено КАТП 0628 та передбачені кошти в сумі 861,2 тис.грн. Виконавцями заходу із забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення з несанкціонованих звалищ визначені у І кварталі 2019 КАТП 0628 та у ІІ – ІV 

кварталах за результатами проведеного тендеру ПП «ВЖРЕП №4». Роботи по збиранню, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів з 

несанкціонованих та безхазяйних звалищ виконано в повному об’ємі та вивезено і захоронено у 2019 році 19,0 тис.куб.м. твердих побутових 

відходів.  

З метою забезпечення санітарного очищення території міста  облаштовано 24 контейнерні майданчики для збору ТВП та для складування 

великогабаритних і будівельних відходів. 

Придбано 30 контейнерів для збору і складування побутових і промислових відходів для КП «Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради на загальну суму 188,9 тис.грн. 

В цілому завдання, покладені на управління житлового господарства у 2019 році, зокрема здійснення контролю за дотриманням законодавства 

у  сфері поводження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану на території Житомирської об’єднаної територіальної громади, 

виконані. Виділені бюджетні кошти у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. 
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою створення системи управління відходами, 

направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу 

на природне середовище і здоров’я людей. 

 



В.о.начальника управління житлового господарства І.В. Задорожний

Основною метою Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки є створення системи управління відходами, направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, забезпечення 

ефективного використання відходів як цінного ресурсу, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людей. 

Практика поводження з відходами в місті знаходиться на низькому технологічному та інноваційному рівні та орієнтована на захоронення. 

Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів не може забезпечити необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище.  

В 2019 році, для забезпечення санітарної очистки території міста КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради проводилось щоденне та для 

загальноміських заходів обслуговування 16 біотуалетів (транспортування біотуалетів, монтаж, демонтаж, відкачування нечистот та миття після 

використання).  Всього у 2019 році проведено 3824 очищень біотуалетів на загальну суму 1583,77 тис.грн. Середня вартість обслуговування 1 

біотуалета склала 414,16 грн. 

Виконавцем заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних  

сміттєзвалищ) Програмою визначено КАТП 0628 та передбачені кошти в сумі 861,2 тис.грн. Виконавцями заходу із забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення з несанкціонованих звалищ визначені у І кварталі 2019 КАТП 0628 та у ІІ – ІV 

кварталах за результатами проведеного тендеру ПП «ВЖРЕП №4». Роботи по збиранню, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів з 

несанкціонованих та безхазяйних звалищ виконано в повному об’ємі та вивезено і захоронено у 2019 році 19,0 тис.куб.м. твердих побутових 

відходів.  

З метою забезпечення санітарного очищення території міста  облаштовано 24 контейнерні майданчики для збору ТВП та для складування 

великогабаритних і будівельних відходів. 

Придбано 30 контейнерів для збору і складування побутових і промислових відходів для КП «Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради на загальну суму 188,9 тис.грн. 

В цілому завдання, покладені на управління житлового господарства у 2019 році, зокрема здійснення контролю за дотриманням законодавства 

у  сфері поводження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану на території Житомирської об’єднаної територіальної громади, 

виконані. Виділені бюджетні кошти у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. 
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою створення системи управління відходами, 

направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу 

на природне середовище і здоров’я людей. 

 





Основною метою Програми поводження з побутовими відходами на території Житомирської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки є створення системи управління відходами, направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, забезпечення 

ефективного використання відходів як цінного ресурсу, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людей. 

Практика поводження з відходами в місті знаходиться на низькому технологічному та інноваційному рівні та орієнтована на захоронення. 

Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів не може забезпечити необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє 

природне середовище.  

В 2019 році, для забезпечення санітарної очистки території міста КП «ЖВПАР» Житомирської міської ради проводилось щоденне та для 

загальноміських заходів обслуговування 16 біотуалетів (транспортування біотуалетів, монтаж, демонтаж, відкачування нечистот та миття після 

використання).  Всього у 2019 році проведено 3824 очищень біотуалетів на загальну суму 1583,77 тис.грн. Середня вартість обслуговування 1 

біотуалета склала 414,16 грн. 

Виконавцем заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних  

сміттєзвалищ) Програмою визначено КАТП 0628 та передбачені кошти в сумі 861,2 тис.грн. Виконавцями заходу із забезпечення екологічно 

безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення з несанкціонованих звалищ визначені у І кварталі 2019 КАТП 0628 та у ІІ – ІV 

кварталах за результатами проведеного тендеру ПП «ВЖРЕП №4». Роботи по збиранню, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів з 

несанкціонованих та безхазяйних звалищ виконано в повному об’ємі та вивезено і захоронено у 2019 році 19,0 тис.куб.м. твердих побутових 

відходів.  

З метою забезпечення санітарного очищення території міста  облаштовано 24 контейнерні майданчики для збору ТВП та для складування 

великогабаритних і будівельних відходів. 

Придбано 30 контейнерів для збору і складування побутових і промислових відходів для КП «Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради на загальну суму 188,9 тис.грн. 

В цілому завдання, покладені на управління житлового господарства у 2019 році, зокрема здійснення контролю за дотриманням законодавства 

у  сфері поводження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану на території Житомирської об’єднаної територіальної громади, 

виконані. Виділені бюджетні кошти у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. 
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою створення системи управління відходами, 

направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу 

на природне середовище і здоров’я людей. 
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безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення з несанкціонованих звалищ визначені у І кварталі 2019 КАТП 0628 та у ІІ – ІV 

кварталах за результатами проведеного тендеру ПП «ВЖРЕП №4». Роботи по збиранню, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів з 

несанкціонованих та безхазяйних звалищ виконано в повному об’ємі та вивезено і захоронено у 2019 році 19,0 тис.куб.м. твердих побутових 

відходів.  

З метою забезпечення санітарного очищення території міста  облаштовано 24 контейнерні майданчики для збору ТВП та для складування 

великогабаритних і будівельних відходів. 

Придбано 30 контейнерів для збору і складування побутових і промислових відходів для КП «Автотранспортне підприємство 0628» 

Житомирської міської ради на загальну суму 188,9 тис.грн. 

В цілому завдання, покладені на управління житлового господарства у 2019 році, зокрема здійснення контролю за дотриманням законодавства 

у  сфері поводження з відходами, покращення санітарного та екологічного стану на території Житомирської об’єднаної територіальної громади, 

виконані. Виділені бюджетні кошти у 2019 році надали можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління. 
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою створення системи управління відходами, 

направленої на мінімізацію утворення відходів, які підлягають захороненню, покращення санітарного стану міста та зменшення негативного впливу 

на природне середовище і здоров’я людей. 

 


