
«Налагодження якісного 
співробітництва між Южненською
міською та Коблівською сільською 

територіальними громадами»



ДОРОЖНЯ КАРТА
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Проведення установчих засідань із Южненською та Коблівською 

територіальних громад окремо. Узгодження Дорожньої карти реалізації …

Підписання розпоряджень головами про утворення робочих груп та 

делегування від громад  учасників до спільної робочої групи. Збір та аналіз …

Проведення перших засідань  робочих груп Южненської та Коблівської 

територіальних громад окремо. Обговорення та напрацювання напрямів …

Підготовка презентації щодо переваг, недоліків, ризиків та можливостей  

напрямків співробітництва Южненської та Коблівської територіальних громад. 

Проведення першого спільного засідання РГ Южненської та Коблівської 

громад: презентація  визначених  напрямів співробітництва та проекту …

Розроблення проєкту для подальшого співробітництва. Розроблення проєкту 

Договору про  співробітництво територіальних громад 

Проведення другого спільного засідання РГ . Презентація та обговорення 

проекту для подальшого співробітництва та проєкту Договору про …

Внесення змін до проєкту для подальшого співробітництва та проекту Договору 

за результатами обговорень. Підготовка презентації щодо проєкту …

Проведення третього спільного засідання РГ. Онлайн підписання Меморандуму 

про співпрацю між Южненською та Коблівською територіальними громадами. 

Підписання  Договору про співробітництво.  



КОБЛЕВОЮЖНЕ

ГЕОГРАФІЯ ГРОМАД

10 км



ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАД

м.Южне Коблівська ОТГ

Населення  - 32 930 осіб Населення  - 6 810 осіб

Площа – 1 060,89 га Площа – 26 437 га

Працездатного – 61% Працездатного – 55%

Доходи бюджету – 534,0 млн.грн Доходи бюджету – 57,8 млн.грн

Доходи на 1 мешканця – 17 000,0 грн Доходи на 1 мешканця – 8 487,0 грн

Середня кількість туристів за рік – 55,0 тис. Середня кількість туристів за рік – 180,0 тис. 

ІНФРАСТРУКТУРА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Заклади освіти - 16 Заклади освіти - 9

Заклади культури - 5 Заклади культури - 8

Заклади охорони здоров’я - 2 Заклади охорони здоров’я - 5

Комунальні підприємства - 6 Комунальні підприємства - 1



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ 
РОЗВИТКУ ГРОМАД
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Напрямок 1. Комфортне для 
життя місто

Напрямок 2. Екологічно чисте, 
енергоефективне та 

енергонезалежне

Напрямок 3. Економічне 
розвинене та інвестиційно 

привабливе

Напрямок 4. Гостинне місто: 
культурний та спортивний 
центр, центр міжнародного 

туризму 

Напрямок 5. Місто 
електронного урядування
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Напрямок 1. Розвиток 
спеціалізованих сфер 

економіки громади (аграрно-
промислова та туристична 

сфера)

Напрямок 2. Створення 
комфортних умов для 

життєдіяльності громади

Напрямок 3. Створення та 
розвиток ефективної системи 

управління територією 
об’єднаної громади



ПІДПИСАННЯ 

МЕМОРАНДУМУ
Предметом цього МЕМОРАНДУМУ є співробітництво

Учасників у сферах спільних інтересів територіальних

громад (пріоритетні напрями розвитку) для створення

ЮЖНЕНСЬКО-КОБЛІВСЬКОГО ПРИМОРСЬКОГО

СУБРЕГІОНУ у межах повноважень відповідних органів

місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено

законом, а саме:

місцевий економічний розвиток, залучення інвестицій,

підтримка бізнесу та створення нових робочих місць;

вирішення проблем житлово-комунального господарства,

запровадження системи поводження з твердими побутовими

відходами;

соціальний розвиток та розширення спектру послуг для

мешканців;

розвиток туризму;

логістика та розвиток громадського транспорту;

навколишнє середовище, альтернативна енергетика та

енергоефективність;



ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ

«Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для запровадження сучасної системи 

управління твердими побутовими відходами спільного проекту Южненської міської

територіальної громади Одеської області та Коблівської сільської об’єднаної територіальної 

громади Березанського району Миколаївської області»

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЄКТУ

20 384,08 тис.грн

Контейнери для роздільного збору ТПВ – 634 одиниці

Спецавтотранспорт - 3 одиниці

Сміттєсортувальна лінія - 1 одиниця



ДОГОВІР ПРО 
СПІВРОБІТНИЦТВО

ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

м. Южне « 5 »  червня  2020 року

Южненська міська територіальна громада Одеської області та Коблівська сільська об’єднана територіальна

громада Березанського району Миколаївської області, уклали цей Договір про наступне:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних

громад», «Про відходи» та інших законодавчих та нормативних актів України, а також з метою вирішення актуальних

питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту «Придбання спеціалізованої техніки

та обладнання для запровадження сучасної системи управління твердими побутовими відходами спільного

проекту Южненської міської територіальної громади Одеської області та Коблівської сільської об’єднаної

територіальної громади Березанського району Миколаївської області» (далі – Проєкт).

2.2. Метою реалізації Проєкту є забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, дотримання

норм санітарно-епідеміологічного та природоохоронного законодавства, підвищення якості надання житлово-

комунальних послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого

самоврядування визначених законом повноважень.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
 придбання 684 контейнерів для роздільного збору ТПВ; 

 придбання 3 сміттєвозів;

 придбання сміттєсортувальної лінії;

 розробка проєктно-кошторисної документації на будівництво будівлі (ангару) для сміттєсортувальної лінії;

 будівництво майданчиків для встановлення контейнерів для ТПВ.

НАСЛІДКИ:

 розроблення концепції поводження із ТПВ на територіях громад;

 розширення переліку послуг із санітарного очищення територій населених пунктів та підвищенню їх якості;

 запровадження новітніх технологій утилізації та видалення ТПВ, зменшення обсягів їх захоронення на полігонах;

 покращення стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя

населення;

 забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації об’єктів поводження з відходами і зниження рівня соціальної

напруги;

 збільшення обсягів збирання, заготівлі, переробки відходів як вторинної сировини;

 підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів для здійснення заходів у сфері поводження з

відходами.

ВПЛИВ:
 залучення інвестицій у сферу поводження з відходами, створення сучасної інфраструктури поводження з відходами

 будівництво сміттєпереробного заводу;

 збільшення обсягів переробки ТПВ за рахунок залучення інших територіальних громад-сусідів.


