
“До реалізації проекту усі села звозили відходи на наш полігон, але 
старий трактор розсипався і не стало чим трамбувати відходи. 

Сміття було розпорошене не тільки по всьому полігону, але ним була усипана 
уся дорога до полігону. Висипали що завгодно, де завгодно і як завгодно. 
Вітром усі відходи, особливо поліетилен, розносило по навколишньому лісі, 
території. У нас робота щодо поводження з ТПВ на той час взагалі не була ніяк 
організована, бо ми технічно не мали можливості це зробити, навіть винайняти 
бульдозер у найближчих селищах. Ми були вимушені раз на три місяці з Полтави 

трейлером везти бульдозер, який працював у нас тиждень. Це обходилось дуже дорого і призводило до 
катастрофічної ситуації. Я написав стоси паперу від району до Президента, але реакції ніякої не було. 
Якби не проект DESPRO, то цю ситуацію ми би не вирішили,” - розповідає Михайло Заріцький, староста 
села Зачепилівка Новосанжарського району Полтавської області.   

З 2010 року проект DESPRO надає експертну 
та консультативну підтримку в управлінні відхо-
да ми у партнерських регіонах. Перед почат-
ком активного етапу впровадження реформи 
місцевого самоврядування у 2014 р., DESPRO 
підтримував ініціативи окремих громад у 
вдоскона лен ні управління відходами на основі 
міжмуніципального співробітництва. Такі проек-
ти реалізовано у Тульчинському районі Вінницької 
області, і згодом у Новосанжарському районі 
Полтавській області та Глухівському районі на 
Сумщині. 

DESPRO цілісно підходить до “проблеми сміття” з 
допомогою методу Інтегрованого поводження з 

твердими побутовими відходами (ТПВ). Планування 
поводження з ТПВ організовано за покроковою 
процедурою: результати першого етапу стають 
основою планування наступного. Результатом 
покрокового планування є формуван ня Стратегії 
інтегрованого поводжен ня з відходами для певної 
території. Основними рисами такої Стратегії є 
сталість та ефективність.

Для масштабування систем управління відхо-
дами проект DESPRO використовує принципи 
міжмуніципального співробітництва, відповідно 
до Закону України “Про співробітництво 
територіальних громад”. Розробка спільних 
управлінських систем сприяє впровадженню 
сталих та ефективних рішень для громад України.

Стратегія поводження з відходами для 
Новосанжарського району була розроблена 
з урахуванням міжмуніципального “кластеру”, 
який об’єднав місто Нові Санжари та 4 сусідні 
села (зокрема, Зачепилівку, де розташований 
полігон). Хоча проект міжмуніципальної співпраці 
і не був впроваджений у повному обсязі зв’язку 
із фінансовими ускладненнями, масштабувати 
систему поводження з відхода ми пізніше допомогло 
створення об’єднаної територіаль ної громади: 
Зачепилівка тепер у складі Новосанжарської ОТГ.
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“Ситуація покращилась і для людей. Періодично, 
за графіком, у населених пунктах Новосанжарсь
кої ОТГ автомобілі збирають відходи і люди мають 
можливість їх здати. Тобто наша ОТГ отримала чітку 
систему збирання, вивезення і розміщення ТПВ. 

На даний час ми вже 8й рік експлуатуємо полігон, 
заповнена третина полігону. Тобто придба ний 
DESPRO бульдозер заощадив нам і кошти, і фінан
си, і об’єми для складування відхо  дів – ефективність  
цієї роботи стала набагато вища.

Зміни відбулись не лише в плані покращення 
технічної оснащеності полігону. Так, проект дав  

можливість провести роботу з населенням, з 
навчаль   ними закладами щодо важливості центра
лі зо ваного збору ТПВ.

Проект DESPRO також проводив навчання, залу чав 
до співпраці обласні екологічні структу ри, експер
тів, яких не мають органи місцевого самовряду
ван ня. Так населення, місцеві депута ти, посадовці 
отримали основи екологічної самосвідомості – що 
робити з пластиком, зі склом і т. д.; чому не можна 
спалювати чи викидати; який період розпаду 
відходів; негативний вплив відхо дів на навколишнє 
середовище…”  розповідає Михайло.

Діяльність DESPRO протягом 2017-2020 років у сфері управління відходами охоплює 3 рівні:

Рівень громади
Експертно-консультативна 
підтримка ОТГ 
у стратегічному плануванні 
розвитку системи управління 
відходами з акцентом на 
міжмуніципальному 
співробітництві 

Регіональний рівень
Розроблення Регіонального плану 
управління відходами для однієї 
з партнерських областей проекту 
у партнерстві з Мінрегіоном та 
Мінприроди

Національний рівень
Експертно-консультативна підтримка 
Мінрегіону та Мінприроди 
щодо оновлення національного 
законодавства в сфері управління 
відходами

проект Рамкового закону 
“Про відходи”
проект закону “Про відходи 
населених пунктів”
галузеві накази Мінрегіону в рамках 
Національної Стратегії управління 
відходами в Україні до 2030 року

Розвиток спроможностей представників місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також 
комунікація з населенням щодо відповідального ставлення до поводження з відходами - це істотна частина 
підходу проекту DESPRO до розвитку управління відходами для громад. Поінформовані та кваліфіковані 
представники місцевого самоврядування спільно із екологічно свідомими мешканцями громад можуть 
утримувати та розвивати сталі системи управління відходами на основі власної інституційної спроможності, 
без потреби звертатися до проектів міжнародної технічної підтримки.

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO – проект міжнародної 
технічної допомоги, що працює в сфері реформування місцевого самоврядування (інший термін – 
«децентралізація») в Україні з 2007 року. Проект фінансується Швейцарською Конфедерацією через 
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським 
Центром ресурсів та консультацій з питань розвитку (Skat).

http://despro.org.ua


