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ЗРОСТАННЯ РОЛІ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ 

ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ В 

УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Одним із пріоритетних напрямів реалізації реформи місцевого самоврядування варто 

вважати поліпшення якості муніципальних послуг, що надаються мешканцям територіальних 

громад. Також мова йде про поступове вирішення проблем місцевого розвитку, особливе місце 

серед яких займає саме питання управління твердими побутовими відходами. Важливість та 

актуальність даного питання визначена досить гострою ситуацією, яка склалася у сфері 
управління  твердими побутовими відходами в Україні.  

В межах реформи децентралізації влади в Україні, об’єднані територіальні громади 

створюють дієву систему управління відходами за європейськими стандартами, що 

зосереджено на економіку замкненого циклу. Це,  в першу чергу, вимога сучасності, що  також 

відповідає зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та 

впровадженням директив ЄС у сфері утилізації та переробки відходів.  

Досліджуючи дане питання важливо згадати про Національну стратегію управління 

відходами в Україні до 2030 року [1]. Головними  завданнями даної стратегії варто відзначити:  

• узгоджені дії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо запровадження та 

вдосконалення  державної політики у сфері управління відходами, в тому числі 
побутовими; 

• підготовка та реалізація загальнодержавного та регіональних сучасних планів 

управління відходами; 

• адаптація та гармонізація національного законодавства до європейських норм;  

• спостереження та аналіз існуючого стану виконання заходів Національної стратегії 
управління відходами в Україні до 2030 року та багато іншого. 

Поки що ситуація незадовільна, адже відповідно до цієї ж Національної стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року., в Україні функціонує 460 міст, близько 500 районів, 885 

селищ міського типу і 28388 сіл, органи місцевого самоврядування яких повністю відповідають 

за організацію надання послуг з поводження із твердими побутовими відходами. Обсяги 

утворення твердих побутових відходів в Україні у 2016 році становили близько 11 млн. тонн 

(це без урахування тимчасово окупованих територій, Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя). Навіть враховуючи, що за останні 20 років чисельність населення України 

постійно скорочується, обсяги утворення побутових відходів тільки збільшуються. Показник 

утворення відходів в Україні в середньому становить 250-300 кілограмів на рік на людину і має 
постійну тенденцію до зростання [1]. 

Науковці, які аналізували витрати державного та місцевих бюджетів на переробку та 

повторне використання відходів говорять про постійне зменшення інвестиційної участі 
держави та територіальних громад у процесах ефективного управління побутовими відходами. 

Це значить, що для розвитку сучасної індустрії утилізації відходів, впровадження сучасних 

діючий технологій, будівництва сміттєпереробних заводів не достатньо фінансування за 

рахунок державного та місцевих бюджетів, мова йде про суттєве фінансове вливання значними 

обсягами як національних, так й іноземних приватних інвестицій [2, С.11]. Саме встановлення 

розумного співвідношення між державним і місцевими бюджетами та іноземними інвестиціями 

є, безперечно, важливим елементом бюджетної політики як на рівні держави, так і на рівні 
місцевого управління, особливо що стосується питань децентралізації в Україні. В цьому 
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розумінні варто погодитись з думкою науковців про те, що пошуки вирішення цього питання 

потрібно шукати не лише враховуючи рівень фактичної ефективності господарств та окремих 

територій адміністративного управління, а й варто враховувати демографічний, соціальний, 

екологічний стан відповідних територій, що суттєво визначає розмір витратної частини 

бюджету [3]. 

Не дивно що роль місцевої влади зростає у зв'язку з поглибленням децентралізації в 

питаннях управління побутовими відходами але нарощування фінансових можливостей 

територіальних громад в частині реалізації проектів утилізації відходів у нинішніх економічних 

умовах є досить проблематичними при збереженні існуючого середовища функціонування 

місцевого самоврядування [4]. Необхідна трансформація системи відносин територіальних 

громад з суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі в частині переробки та 

повторного використання відходів, а також сучасної утилізації відходів за європейськими 

стандартами. 

Належне управління твердими побутовими відходами вимагає надзвичайно складної 
системи, що включає  

• ефективну схему збору,  

• правильну діючу систему сортування сміття,  

•  активну участь громадян і приватних підприємств,  

• належну інфраструктуру, що була б адаптована до конкретного складу відходів,  

• наявність належного фінансування для забезпечення всього сказаного вище та 

багато іншого [4].  

Держави, які вже розробили ефективні системи управління муніципальними відходами, 

в цілому, працюють ефективніше в напрямку загального управління відходами, в тому числі 
досягнення необхідних цілей утилізації, переважно, завдяки активності та дієвості місцевої 
влади та громади. 

Для ефективного розвитку держави в сучасних умовах, необхідне виконання цілого 

переліку умов,                                                                     

однією з яких є саме розвиток регіонів, а забезпечення ефективного надання послуг населенню, 

зазвичай залежить саме від регіональної влади. Тому ми маємо зрозуміти що важливо 

вдосконалювати проведення необхідних адміністративно-територіальних та регіональних 

реформ, запровадженням ефективного соціального діалогу між центром і регіонами, 

враховуючи вже існуючі європейські моделі децентралізації. А для виконання вимог ЄС щодо 

управління та ефективної утилізації твердих побутових відходів, в Україні повинні 
створюватись сучасні системи їх роздільного збирання та використання або знищення, що теж 

має бути екологічним та енергоефективним. 
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