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Законодавча база у сфері управління відходами

Розроблення законопроектів на виконання Стратегії управління відходами
(РКМУ №820)

ЗУ «Про 
відходи»

(рамковий 
закон)

ЗУ «Про 
небезпечні 

відходи»

ЗУ «Про 
спалювання 

відходів»

ЗУ «Про 
промислові 

відходи»

ЗУ «Про 
захоронення 

відходів»

ЗУ «Про 
муніципальні 

відходи»

ЗУ «Про 
специфічні 

відходи»

ЗУ «Про 
батарейки, 
батареї та 

акумулятори»

ЗУ «Про 
відходи 

упаковки»

ЗУ «Про відходи 
електричного та 

електронного 
обладнання»
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Законопроект «Про мунiципальнi вiдходи»

Мета:

• Підвищення стандартів життя населення

• Зменшення кількості полігонів та 
несанкціонованих звалищ

Система управління відходами:

• Забруднювач платить

• Відповідальність виробникаВпровадження економічних 
інструментів:

• Стимулювання переробки 
побутових відходів

• Удосконалення тарифоутворення

Мета

Система

Інструменти
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Відходи населених пунктів

Муніципальні 
відходи 

Відходи 
інфраструктури 

населених пунктів

Побутові 
відходи

Відходи домогосподарств та подібні їм 
(включаючи великогабаритні, ремонтні, 

небезпечні)

Відходи інфраструктури та об’єктів благоустрою 
включаючи відходи від зелених насаджень
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Структура Закону «Про мунiципальнi вiдходи»

• Не завдавати шкоди 
здоров’ю та довкіллю

• Раціональне 
використання 
ресурсів 

• Конкурентне 
середовище

• Ієрархія управління 
відходами

• Повторне 
використання 

• Роздільне збирання

• Попередження 

• Забруднювач 
платить 

• Наближеність

• Самодостатність

• Доступність

• Відповідальність

• Повноваження КМУ

• Повноваження ЦОВВ

• Повноваження ОМС

• Повноваження 
державних 
адміністрацій

• Права та обов'язки 
утворювачів 
побутових відходів

• Права та обов'язки 
суб'єктів 
господарської 
діяльності

• Вимоги до управління 
побутовими 
відходами

• Надання послуг з 
управління 
побутовими 
відходами

• Вивезення

• Відновлення 

• Та / або видалення

Вимоги до управ-
ління відходами

Обов’язки та 
права 

Повноваження 
органів влади

Державна 
політика 

Принципи 
реалізації
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Співробітництво територіальних громад

Об’єднання 
територіальних громад

з метою створення інфраструктури  

для ефективного поводження з 
відходами
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ДОНОРСЬКА ДОПОМОГА

-DESPRO — це швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, 

який фінансується Швейцарською Конфедерацією;

- «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому 

рівні, підзвітності та розвитку»;

-Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС);

- GIZ (Уряд ФРН): “Підтримка реформи децентралізації в Україні”, “Інтегрований 

урбаністичний розвиток міст в Україні”, “Реформа в галузі енергоефективності України” 

- Проект «Підтримка інвестицій у систему сталого управління твердими побутовими 

відходами та їх переробки в Україні», який фінансується за підтримки Мультідонорського

рахунку для України, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР);

- Світовий банк;

- Європейський інвестиційний банк
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ДОНОРСЬКА ДОПОМОГА

DESPRO — це швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”, який фінансується Швейцарською Конфедерацією 

через Швейцарське бюро співробітництва (ШБС/SDC) та впроваджується Швейцарським центром ресурсів та консультацій з питань розвитку 

(Skat).
Мета і завдання DESPRO у третій фазі

Мета: Якість і доступність окремих публічних послуг покращуються за участі місцевих громад та влади, які є інституційно міцними, здатними 

спільними зусиллями сприяти процесу реформування системи місцевого самоврядування на національному рівні.

Завдання 1. Упровадження сталих моделей децентралізованого надання послуг: розвиток механізмів децентралізованого надання послуг 

на рівні малих міст і сіл цільових регіонів, їх інтеграція у процеси національних реформ у сфері децентралізації з метою подальшого 

поширення на інші регіони.

Завдання 2. Сприяння процесу впровадження реформ щодо децентралізації та місцевого самоврядування в Україні: надання дорадчої 

підтримки з питань децентралізації і реформування місцевого самоврядування ключовим національним інституціям та асоціаціям органів 

місцевого самоврядування, що грунтується на накопиченому в ході реалізації проекту досвіді з надання послуг на місцевому рівні, співпраці 

між різними рівнями влади й залученні громад у процес реформ.

DESPRO надає технічну допомогу і сприяє покращенню комунальних послуг у селах Вінницької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, 

Полтавської та Сумської областей. З огляду на це на регіональному рівні партнерами DESPRO виступають обласні державні адміністрації й 

обласні ради, районні державні адміністрації, районні, сільські та селищні ради, недержавні організації у цільових регіонах. 

Завдання проекту DESPRO у четвертій фазі:

Завдання 1. Підвищення спроможності національних стейкхолдерів у регулюванні, керуванні та виконанні реформи децентралізації.

Завдання 2. Сприяння отриманню публічних послуг високої якості в громадах, що входять до складу цілових регіонів проекту та знаходяться 

поза їх межами в децентралізований спосіб та з використанням сталих моделей надання послуг.

Контакти

вул. Бориса Грінченка 2, офіс 2

01001, Київ, Україна

тел (+38044) 270 55 21, 270 55 27

факс (+38044) 279 67 27

despro@despro.org.ua

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/
http://www.skat.ch/
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ДОНОРСЬКА ДОПОМОГА

«U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку».
Програма спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Партнер:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон)
За підтримки:
Європейської Комісії, Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (Німеччина), Міністерства закордонних справ Данії, 
Міністерства закордонних справ Естонії, Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства закордонних справ Швеції.
Виконавці:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Шведське агентство з питань міжнародного співробітництва і розвитку 
(Sida).
Мета:
U-LEAD підтримує створення системи прозорого і підзвітного багаторівневого врядування, яке задовольнятиме потреби громадян.
Це передбачає посилення спроможності ключових суб’єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях впроваджувати нову 
державну регіональну політику та реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також забезпечувати покращення 
якості адміністративних послуг на місцевому рівні.
Ці ключові напрямки відображаються у двох програмних компонентах:
Компонент 1, за реалізацію якого відповідає GIZ, стосується передусім координації та посилення спроможностей на вертикальному і 
горизонтальному рівнях на всій території України – від рівня громад до районного, обласного та центрального рівнів;
Компонент 2, за реалізацію якого відповідає Sida, передбачає створення ефективних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). При 
цьому основна увага приділяється щойно об’єднаним громадам і роз’яснювальній роботі на національному рівні.
вул. Велика Житомирська 20, 3 поверх
м.Київ, Україна, 01001
www.gopa.de
www.u-lead.org.ua

http://www.gopa.de/
http://www.u-lead.org.ua/
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ДОНОРСЬКА ДОПОМОГА

Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) спрямовано на зміцнення муніципального 

сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення 

спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку; створення сприятливого середовища 

для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому, 

регіональному та національному рівнях.

Проект ПРОМІС впроваджує з квітня 2015 року до грудня 2020 року Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової 

підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Проект ПРОМІС сприяє підвищенню інституційної спроможності місцевих органів влади, формуванню політики співпраці між різними 

рівнями влади для розвитку децентралізації, підтримки бізнесу, торгівлі та залучення інвестицій; допомагає місцевим органам влади 

побудувати ефективну модель взаємодії з центральними органами відповідно до вимог децентралізації.

Усі ініціативи Проекту ПРОМІС буде проаналізовано на предмет того, чи матимуть вони негативний вплив на довкілля, яким чином найкраще 

обмежити такий негативний вплив і як максимізувати можливий позитивний вплив на довкілля. У план реалізації Проекту включено Стратегію 

екологічної збалансованості, що забезпечить інтеграцію екологічних аспектів в усі напрямки діяльності Проекту – від загального планування 

до реалізації та оцінки кожної ініціативи і проекту.

Проект «Партнерство для розвитку міст»

вул. Щекавицька 30/39, офіс 27, м. Київ, 04071, Україна

Т: +38 044 207 1282

Ф: +38 044 207 1283

E-mail: office@pleddg.org.ua

http://www.fcm.ca/
http://www.international.gc.ca/development-developpement/index.aspx?lang=eng
mailto:office@pleddg.org.ua
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Підвищення стандартів життя – відповідальність кожного

Забруднювач 
платить

ОМС 
організовує

Підприємства 
відновлюють



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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