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1 -  ВСТУП 

1. 1 -  Огляд та  з аг альна  і нформаці я  про  Завдання 

Місто Львів, населення якого становить близько 760 000 осіб, щорічно продукує близько 250 000 тонн (т) твердих 
побутових відходів (ТПВ). Львівська міська рада (ЛМР) відповідає за управління збором, переробкою та 
утилізацією ТПВ у місті.  

За даними Державної служби статистики України (УКРСТАТ), утворення твердих побутових відходів на душу 
населення у Львові становить близько 349 кг на рік. Для більш ніж 90% населення збирання відходів здійснюється 
один раз на тиждень.  

До червня 2016 року майже всі ТПВ, зібрані у Львові, вивозились без попередньої переробки на полігон в с. 
Грибовичі, розташований за 6 км на північ від центру міста. Цей полігон експлуатувався більш ніж 50 років як 
звичайне звалище з незначною кількістю інженерних заходів та елементів контролю. У травні 2016 року на 
полігоні в селі Грибовичі сталася велика пожежа та зсув і він був закритий. Тверді відходи зі Львова, як і раніше, 
вивозяться на інші полігони в регіоні та за його межами за рахунок міського бюджету Львова.  

Надзвичайна ситуація на полігоні ініціювала процес переоцінки стратегії сталого екологічного розвитку міста.   

У 2017 році було затверджено концепцію сортування твердих побутових відходів у Львові, яка спрямована на 
вдосконалення системи сортування. Вона передбачає використання сортування відходів за такими видами: 

▬ волога фракція – харчові відходи (органічні відходи); 

▬ суха фракція - відходи пластмасових виробів, скла та змішані відходи; 

▬ небезпечні відходи - відпрацьовані електричні лампи, що містять ртуть, відпрацьовані батарейки; 

▬ інші відходи. 

Станом на сьогодні, роздільний збір твердих відходів (полімери, папір, скляні вироби) було запроваджено 
певною мірою, лише 2-3% ТПВ нині переробляється, а решта вивозиться на звалище. 

У червні 2019 року в концепцію сортування ТПВ було внесено зміни. Удосконалено перелік фракцій, що дозволяє 
системі управління відходами працювати більш ефективно, визначаючи такі фракції: 

▬ Волога фракція (органічні відходи) - садові відходи (скошена трава, дрібні гілки) та харчові відходи 
(залишки овочів та фруктів, недоїдки, черепашки). 

▬ Суха фракція: 

 пластик (пластикові пляшки, пластикові пакети, пластикові ємності для косметики та побутової хімії); 

 макулатура (газети, каталоги, журнали, зошити, книги, офісний папір та картон); 

 метал (брухт та кольорові метали, металеві кришки та банки); 

 комбінована упаковка (упаковка від молока, соків тощо). 

▬ Скло (пляшки з-під напоїв, банки, скляна тара з-під косметики, скляний бій). 

▬ Змішані відходи (вторсировина та відходи, що не підлягають переробці) 

▬ Небезпечні відходи - відходи електронного та електричного обладнання, відходи що містять ртуть тощо. 

▬ Великі та дрібні будівельні відходи. 

Планувалося розробити окрему схему розміщення майданчиків для збирання великих та дрібних будівельних 
відходів.  

Також є пункт про розробку та затвердження схеми санітарного очищення у Львові. Слід зазначити, що рішення 
ЛМР щодо розробки схеми санітарного очищення Львова було ухвалено трьома роками раніше, але станом на 
середину 2021 року воно так і не було реалізовано. 

Концепція включає вимогу розробити та впровадити програму навчання та популяризації сортування твердих 
відходів, зокрема в дошкільних, середніх та інших навчальних закладах, а також пропагувати сортування твердих 
відходів серед усіх мешканців Львова через ЗМІ. 

Внаслідок цього, Львівська міська рада визначила як пріоритет розробку та впровадження комплексної системи 
поводження з ТПВ, що охоплюватиме весь процес від збирання до переробки та кінцевої утилізації, включно з 
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закриттям і рекультивацією полігону в Грибовичах. З цією метою у 2017-18 роках було розроблено Проєкт 
поводження з твердими відходами у м. Львів, в рамках якого було підготовано ТЕО, профінансоване 
французьким урядом та виконане компанією Egis у співпраці з ЛКП «Зелене місто», для комплексної системи 
поводження з ТПВ, включно з об'єктами збору, переробки та утилізації ТПВ.  

Внаслідок цієї діяльності ЄБРР надав кредит у розмірі до 20 мільйонів євро ЛКП «Зелене місто» для вирішення 
основних проблем сектору управління ТПВ у Львові. Кредит ЄБРР співфінансується інвестиційним грантом у 
розмірі 10 млн. євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) 
та пільговим кредитом у розмірі до 5 млн. євро від Фонду чистих технологій (ФЧТ), а також місцевим вкладом у 
розмірі 6,75 млн. євро. Кредит забезпечений гарантією міста Львова. Загальна вартість проєкту поводження з 
твердими відходами в рамках вищезгаданого фінансування становить 41,75 млн. євро.  

 Кредит та грант будуть використані для фінансування Програми Пріоритетних Інвестицій (ППІ), яка включає: 

▬ Першочергові роботи та Фаза І рекультивації полігону ТПВ у селі Грибовичі;  

▬ Сортування та компостування (Фаза I механічної та біологічної обробки - сміттєпереробний завод) та;  

▬ Удосконалення існуючої системи управління муніципальними відходами з урахуванням роздільного 
збору та переробки. 

Починаючи з 2021 року, ЛКП «Зелене місто» продовжує реалізацію наступних компонентів Проєкту: 

▬ Будівництво заводу з переробки ТПВ, 

▬ Рекультивація закритого Грибовицького сміттєзвалища, 

▬ Установка з очищення фільтрату з використанням технології зворотного осмосу для сміттєзвалища в 
Грибовичах, 

▬ Розробка компостувальної станції для зелених відходів. 

 

В рамках цього проєкту, щоб допомогти Клієнту в реалізації Програми Пріоритетних Інвестицій (ППІ), ЛКП «Зелене 
місто» обрало дві консалтингові компанії: 

▬ Литовська компанія «Гідротерра» із завданням підтримки реалізації проєкту (ПРП). Консультант 
здійснює технічний нагляд за будівництвом заводу механіко-біологічної переробки відходів, 
рекультивацією Грибовицького звалища та центрів збору нестандартного сміття (контракт укладено з 
компанією «Гідротерра» у вересні 2019 року на суму 595 000 євро за рахунок донорських грантів 
агенства SIDA). 

▬ Egis International (Франція) має надавати допомогу Клієнту в реалізації Програми корпоративного 
розвитку (CDP) в рамках 2-річного контракту. 

 

У 2018 році львівське комунальне підприємство «Зелене місто» отримало ліцензію від НКРЕКП на право ведення 
господарської діяльності з переробки побутових відходів – м. Львів, вул. Пластова, 13. 

Львівське комунальне підприємство (ЛКП) «Збиранка», яке раніше відповідало за управління Грибовицьким 
полігоном у Львові, припинило свою діяльність і за рішенням ЛМР було об'єднано з ЛКП «Зелене місто» 
(«Підприємство»), комунальним підприємством із сучасним менеджментом, яке має запровадити нову систему 
управління відходами у Львові. Відповідно до ст. 107 Цивільного кодексу України, беручи до уваги рішення 
міської ради від 19.09.2019 № 5465 «Про припинення діяльності ЛКП «Збиранка» шляхом приєднання до ЛКП 
«Зелене місто», ЛМР затвердила акт про передачу прав власності Львівського комунального підприємства 
«Збиранка», яке припиняється методом приєднання до Львівського комунального підприємства «Зелене місто». 

У травні 2019 року експерти консорціуму EMPRESS/ENVIROS розробили та представили План дій «Зеленого 
міста»: Львів стає одним із пілотних міст України для розробки стратегії «Зеленого міста» у всіх сферах – вода, 
транспорт, ТПВ тощо. Розробка Плану дій «Зеленого міста» фінансувалася за кошти ЄБРР.  

У 2020 році середня чисельність співробітників ЛКП «Зелене місто» склала 54 особи (у порівнянні з 11 осіб у 2018 
році та 17 осіб у 2019 році). 
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2020 року у Львові запрацювала перша в Україні компостувальна станція. У місті було встановлено контейнери 
для збирання органічних відходів. Протягом 2020 року понад 2 500 тонн органічних відходів було перероблено 
та продано споживачам. 

До поточної діяльності «Зелене місто» не входить збір твердих побутових відходів (ТПВ) у Львові, який 
здійснюють 7 компаній: 

  1. ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс»; 

 2. ТОВ «Ековей Вест Менеджмент», 

 3. ТОВ «Санком-Львів», 

 4. ТОВ «Спецавтотранс-Львів» 

 5. ТОВ «Грінера Україна», 

 6. ТОВ «ДВ-Екосвіт», 

 7. ТОВ «ДВ Вест Груп». 

 

На території міста зважування ТПВ проводилося на кількох пунктах зважування: Шуварський ринок; вулиця Т. 
Шевченка, на території ТОВ «Галич-кабель»; на території ЛКП «Збиранка»; на вулиці Пластовій, 15. 

1. 2 -  Обс яг  і  ці лі  

Метою Програми корпоративного розвитку (ПКР) є допомога в перетворенні підприємства, що перебуває в 
муніципальній власності, в добре керовану і орієнтовану на клієнта комерційну організацію. Для поліпшення 
операційної та фінансової стійкості ЛКП «Зелене місто» та підвищення стандартів корпоративного управління, 
підприємство зможе оптимізувати свою організаційну структуру, покращити бюджетну систему, популяризувати 
важливість управління відходами серед населення та запропонувати значні зрушення в області поводження з 
твердими відходами. Мешканці отримають реальні та видимі зміни, перейшовши від застарілих практик 
утилізації відходів до ефективної системи вторинного використання, переробки та утилізації відходів, 
пропонованої добре керованим муніципальним підприємством із поводження з твердими відходами. Загальна 
«дорожня карта» для розуміння проєкту ПКР показана нижче:  

Послуги, які потрібно надати, відповідають ТЗ на Завдання без змін. Розбивання на завдання та підзавдання 
здійснюється відповідно до логічної схеми, наведеної нижче:  

 
 



 

  
                                                                    9/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

1. 3 -  Методолог і я  роз робки ПКР 

Ми виходили з того, що повний цикл планування корпоративного розвитку включає ряд послідовних кроків, 
які необхідно зробити для підготовки середньострокового плану розвитку будь-якої компанії, як показано на 
малюнку нижче: 

 

 

 

Повний цикл планування корпоративного розвитку 

 

Отже, на початку ми чітко сформулювали бачення, місію та цілі/завдання компанії, які були визначені 
засновниками, власниками, менеджерами та персоналом та в основному підтримані нашими споживачами, 
зацікавленими сторонами та загалом місцевою владою та місцевими спільнотами (Частина 2).  

Для того, щоб реалізувати бачення та цілі, ми ретельно проаналізували поточну ситуацію в компанії (Розділ 2 
нижче). Наступні кроки включали розробку Стратегії на п'ятирічну перспективу (Розділ 3), розвиток цієї 
Стратегії за темами (Розділи з 4 по 7) та підготовку Плану дій (Розділ 8), включно з визначенням 
відповідальних осіб та терміни реалізації запланованих заходів. 

Під час підготовки Плану корпоративного розвитку компанія поступово пройшла 7 із 10 послідовних кроків: 
від уточнення місії до розробки Плану дій.  

Ми також розуміємо, що наступні кроки є невід'ємною частиною процесу корпоративного розвитку, але не є 
частиною Плану, оскільки характеризують процес його реалізації, моніторингу та оцінки досягнутих 
результатів. Це створює основу не лише для перегляду стратегії в майбутньому, але й для оцінки попередніх 
кроків: місії та бачення, цілей (за потреби). Компанія збирається "пройти" ці етапи після завершення розробки 
Плану корпоративного розвитку, основні положення якого представлені в цьому документі. 

 

Місія

Бачення

Цілі

SWOT аналіз

Розробка стратегії

План дійБюджет

Виконання

Експлуатація

Контроль

Оцінка
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2 -  ПЕРЕДУМОВИ 

2. 1 -  Про компані ю  

Ог ляд компані ї  
ЛКП «Зелене місто» – це нове муніципальне підприємство, засноване ЛМР у липні 2017 року та є 
правонаступником ЛКП «Збиранка» відповідно до рішення міської ради № 2147 від 29.06.2017. Компанія виконує 
обов'язки в галузі управління ТПВ: вивезення, переробка та утилізація відходів. ЛКП «Зелене місто» (ЗМ) 
розвиватиме майбутню інфраструктуру управління ТПВ і є позичальником кредитних коштів, отриманих для 
реалізації цих планів. Основними проєктами компанії є будівництво заводу механіко-біологічної переробки 
відходів і рекультивація Грибовицького полігону. Компанія виконує функції Замовника з проєктування, 
будівництва та капітального ремонту. 

ЛКП «Зелене місто» (ЗМ) відповідає за: 

▬ Управління Грибовицьким полігоном після його закриття,  

▬ Контроль та зважування ТПВ, що вивозяться підрядниками зі збору відходів із міста, 

▬ експлуатацію компостувальної станції, а також місць збору харчових та садових відходів.  

▬ У майбутньому з'являться також інші обов'язки:  

 експлуатація центр переробки нестандартного сміття, 

 будівництво та експлуатація нового полігону, 

 експлуатація сміттєпереробного заводу, 

 надання інших послуг, пов'язаних зі збором окремих видів відходів, таких як відходи від будівництва 
та знесення об'єктів,  

 

Загальною місією компанії є екологічна безпека та благополуччя мешканців Львова. 

Юридична адреса компанії: вул. Зелена, 153, м. Львів, 79035. Фактична та основна адреса: площа Ринок, 1, м. 
Львів, 79008. 

У 2020 році середня чисельність співробітників ЛКП «Зелене місто» склала 54 особи (у порівнянні з 11 осіб у 2018 
році та 17 осіб у 2019 році). 

Станом на початок виконання завдання, ЛКП «Зелене місто» не уклало з містом договір про надання 
комунальних послуг. Як зазначено у звіті аудиторської компанії UHY Prostor, відсутність такого договору може 
вплинути на майбутні угоди та здатність Компанії обслуговувати та погашати свої зобов'язання в міру настання 
терміну їх погашення. Одним із пріоритетних завдань консультанта є підготовка та допомога в проведенні 
переговорів під час укладання цього договору. 

Межі зони обслуговування ЛКП «Зелене місто» нещодавно змінилися внаслідок злиття інших населених пунктів 
в об'єднану територіальну громаду: площа території збільшилася зі 149 кв. км до 313 кв. км, а населення – до 783 
000 осіб.  

Поточна  і нс титуці йна  с труктура  
ЛКП «Зелене місто» підпорядковується Департаменту економічного розвитку ЛМР, який є представником 
власника – територіальної громади Львова та є органом влади, до якого належить ЛКП «Зелене місто». 

Статут ЛКП "Зелене Місто» викладено в новій редакції, затвердженій наказом директора Департаменту 
економічного розвитку ЛМР №4р від 24.01.2019.  

ЛКП «Зелене місто» є юридичною особою, юридична адреса: вул. Зелена, 153, м. Львів, 79035, Україна. 

Код ЄДРПОУ ЛКП «Зелене місто» – 13838331. 

Розмір статутного капіталу ЛКП «Зелене місто» складає 401 212 663,00 грн. 

Заявлені види економічної діяльності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань: 
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38.32 Відновлення сортованих відходів (основний вид);  

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;  

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;  

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;  

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих 
сферах;  

33.12 Ремонт та технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;  

38.11 Збір безпечних відходів;  

38.12 Збір небезпечних відходів;  

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;  

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів;  

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;  

20.15 Виробництво добрив та азотних сполук;  

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;  

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;  

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;  

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 

 

Ліквідація ЛКП «Збиранка» 

Відповідно до Рішення ЛМР «Припинення ЛКП «Збиранка» шляхом приєднання до ЛКП «Зелене місто» № 5465 
від 19 вересня 2019 року було прийнято рішення про припинення діяльності ЛКП «Збиранка» шляхом приєднання 
до ЛКП «Зелене Місто». Проте, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань – станом на травень 2021 року процедура реорганізації ЛКП «Збиранка» 
не завершена, підприємство перебуває на стадії припинення діяльності, тобто приєднання ЛКП «Збиранка» до 
ЛКП «Зелене місто» не завершено.  

Можливими перешкодами для завершення процедури реорганізації є відкриті та не завершені виконавчі 
провадження від 04.08.2020, 04.08.2020, 08.07.2019.  

Орг ані з аці йна  с труктура  компані ї  
Організаційна структура ЛКП «Зелене місто» наведена нижче: 
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У ПКР пропонується розглянути потреби в короткострокових та середньострокових заходах щодо реорганізації 
діючих і майбутніх операційних підрозділів, беручи до уваги створення будь-яких нових підрозділів у рамках 
розвитку Компанії. Крім того, можливі зміни в адміністративно-управлінському персоналі – наприклад, 
запровадження нових штатних посад для роботи з організації управління ТПВ на міському рівні.  

Деякі відділи потребують додаткового персоналу. У деяких відділах не вистачає співробітників, що ускладнює 
повноцінну передачу знань та навчання (наприклад, у відділах екології та охорони праці).  

Хоча Колективний договір передбачає професійний розвиток співробітників, нині компанія не має планів для 
реалізації таких завдань. Існує необхідність навчання/переймання досвіду з експлуатації установки з очищення 
фільтрату (УОС). Відсутня інформація про систематичну оцінку потреб співробітників у професійному розвитку.  

У компанії немає плану рівних можливостей та досвіду розробки, впровадження та моніторингу подібних планів. 
На жаль, на час написання цього документу, Консультант ще не отримав даних про персонал Компанії з 
розбивкою за статтю.  

2. 2 -  Фі нанс овий менеджмент  

Фі нанс ові  показники 
ЛКП «Зелене місто» накопичило збитки в розмірі 81,535 млн. грн. станом на кінець 2020 року. Збитки за рік 
становили 56 мільйонів гривень. Дохід Компанії за 2020 рік склав 766 млн. грн. 

У 2018 році Компанія отримала у постійне користування ділянку площею 9,7 га у Львові по вулиці Пластова, 13 
для будівництва заводу механіко-біологічної переробки відходів. Відразу ж Компанія отримала ліцензію на 
переробку твердих побутових відходів (ТПВ). У грудні того ж року Львівська міська рада (ЛМР) ухвалила рішення 
звільнити Компанію від сплати земельного податку. 

Тарифи 
Тарифна політика ЛКП «Зелене місто» сьогодні обмежується встановленими тарифами на надання послуг із 
переробки (компостування) окремо зібраних харчових та садових відходів для суб'єктів господарювання. 
Спочатку чинний тариф становив 644 грн. (включно з ПДВ) за тонну, однак його було переглянуто і спочатку 
знижено на 50%, а потім встановлено на «безоплатній» основі до завершення пілотного проєкту з роздільного 
збору харчових та садових відходів. Пілотний проєкт було продовжено до 1го вересня 2021 року. 

Місцеві виконавчі органи регулюють тариф на вивезення побутових відходів у межах Постанови 1548 від 25 
грудня 1996 року. Оскільки комунальні послуги надаються підприємством (комунальним або приватним), яке 
отримує прибутки від територіальної монополії, здається безперечним є те, що їх тарифи мають контролюватись 
державною установою. Саме тому відповідно до Указу № 869 від 1 червня 2011 року було створено Національну 
комісію з комунальних послуг (згодом об'єднану в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах 
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енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)). Вона здійснює регулювання тарифів на опалення, постачання 
холодної та гарячої води, каналізації та захоронення відходів на полігонах. Проте, комісія не має повноважень 
регулювати вивезення відходів: цю функцію виконує Тарифна комісія Міністерства економіки з філіями в кожній 
області. Комісія дає висновок за тарифами, підготованими місцевими адміністраціями, але цей висновок має 
лише рекомендаційний характер: члени комісії дають свій висновок про економічну обґрунтованість тарифів. 
Функціонування цієї системи не є задовільною з двох основних причин: 

▬ Висновок комісії про економічну обґрунтованість тарифу дуже рідко впливає на остаточне рішення, 
оскільки місцеві адміністрації встановлюють тарифи, виходячи з політичних, а не економічних міркувань. 

▬ Поняття «економічно обґрунтований тариф» зрозуміло з теоретичної точки зору, оскільки необхідно 
боротися із завищеними тарифами, які можливі через монопольне становище, але не з практичної точки 
зору, враховуючи цілі, що використовуються для визначення тарифу. Але фактично тарифи дуже часто 
встановлюються на основі політичних або виборчих міркувань та не покривають витрат для надання 
якісних послуг (експлуатаційні витрати) і тим більше витрат на розвиток (для надання послуг всьому 
населенню). 

Така плутанина є джерелом непорозумінь і навіть конфліктів між зацікавленими сторонами. З одного боку, є 
розрахунок економічної вартості послуги. З іншого боку, існує тарифна політика. З точки зору здорового глузду 
тариф має покривати витрати за наданні послуги; правило ЄС передбачає, що тариф має покривати «реальну 
вартість». Щодо ситуації в Україні можна зробити наступні зауваження: 

▬ Методи розрахунку вартості послуг далекі від міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

▬ Тарифи встановлюються на основі компромісу між групами впливу: мером міста, депутатами міської 
ради, керівниками комунальних підприємств; 

▬ Чинні тарифи, що є відправною точкою тарифної політики, є соціальними та далекі від практики ЄС; 

▬ Тарифи встановлюються щороку, що унеможливлює середньострокове або довгострокове покращення 
якості послуг. 

 

 Функціонування цієї системи не є задовільною з двох основних причин: 

▬ Висновок про те, чи є тариф економічно виправданим, рідко буває ефективним. Зазвичай, 
муніципалітети встановлюють тарифи на основі політичних міркувань; 

▬ «Економічно виправданий» тариф важко визначити на практиці, особливо, враховуючи цілі, яким 
повинен відповідати тариф (передусім: окупність витрат). На практиці тарифи часто встановлюються на 
основі політичних або виборчих міркувань і не покривають ані експлуатаційних витрат, ані капітальних 
витрат, необхідних для розширення та покращення послуг. 

У випадку із ЛКП «Зелене місто» важливо досягти узгодженості між промисловими витратами на надання послуг 
із поводження з ТПВ та тарифною політикою. Це мають зрозуміти всі зацікавлені сторони. Для того, щоб проєкт 
був успішним, необхідно подолати наступні перешкоди щодо практики встановлення тарифів в Україні. 

Крім того, сьогоднішня практика роботи кожної компанії, яка надає послуги із поводження з ТПВ (послуги зі збору 
та вивезення відходів) на основі однорічного контракту є неефективною в плані інвестування такою компанією в 
поліпшення послуг. 

Ще одна проблема - це система надання субсидій для малозабезпечених осіб. Теоретично державний бюджет 
компенсує витрати на комунальні послуги малозабезпеченим особам (або привілейованим і ветеранам) за 
допомогою системи субсидій. Для того, щоб отримати субсидію людина подає заяву в місцеву службу 
соціального захисту. Відповідні комунальні підприємства (водопостачання, вивезення відходів, опалення, тощо) 
готують пакет документів, який надсилається до Києва, з оцінкою очікуваних втрат на кожне домогосподарство 
з низьким доходом (і, звісно, згідно з тарифами погодженими Національною комісією). Після певного терміну 
підприємство отримує субсидію як компенсацію. Ця система є складною і часозатратною та ускладнює 
управління грошима комунальними підприємствами. 

Облі кова  полі тика  та  фі нанс овий менеджмент  
ЛКП «Зелене місто» веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку та інших законодавчих та нормативних актів. 
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З метою дотримання єдиної методології обліку господарських операцій та своєчасного надання достовірної 
інформації користувачам фінансової звітності на підприємстві розроблено облікову політику, затверджену 
наказом № 1-П від 04.01.2021. 

Наказ про облікову політику складається з 12 пунктів, що описують облікову політику та стандарти загальних 
принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються в ЛКП «Зелене місто», а також організацію бухгалтерської 
відділу стосовно відповідного рахунку в головній бухгалтерській книзі. 

Бухгалтерський облік ведеться за допомогою комп'ютерної бухгалтерської системи 1С, з використанням 
наступних класів плану рахунків: 

1) Необоротні активи, 
2) Основні засоби, 
3) Грошові кошти та їх еквіваленти, 
4) Капітал, 
5) Довгострокові зобов'язання,  
6) Доходи, 
7) Витрати, 
8) Позабалансові рахунки. 

 

Щороку компанія дотримується правил фізичного підрахунку запасів та проводить його в період з 15 листопада 
по 30 грудня за рішенням інвентаризаційної комісії. 

Правила, принципи й методи обліку та звітності всіх господарських операцій, а також окремих активів докладно 
описані у наступних розділах: 

 Матеріальні активи, 

 Інвентар 

 Нематеріальні активи, 

 Дебіторська заборгованість, 

 Резерви та нарахування, 

 Зобов'язання, 

 Доходи, 

 Виробничі витрати, 

 Правила коригування. 

 

ЛКП «Зелене місто» планує застосовувати МСФЗ з 1 січня 2022 року, коли буде адаптована облікова політика.  

Консультант надасть допомогу бухгалтерському відділу ЛКП «Зелене місто» у співпраці з аудиторами для 
належного перерахунку та адаптації до нового плану рахунків, заснованого на ABC-аналізі та обліку за центрами 
витрат. Станом на 31 березня 2021 року наказ не був затверджений органом, до якого належить Компанія (а саме, 
ЛМР), як цього вимагає Наказ Міністерства фінансів від 19 грудня 2006 року №1213. 

Бухгалтерський облік у Компанії веде відділ бухгалтерського обліку, який очолює головний бухгалтер. Загальна 
чисельність співробітників відділу, згідно зі штатним розкладом Компанії, становить дві особи. 

Фінансовий контроль, планування, бюджетування та корпоративна звітність здійснюються відділом фінансів та 
закупівель (3 особи) спільно з головним бухгалтером.   

У своїй діяльності співробітники бухгалтерії керуються Наказом про облікову політику, Положенням про 
структурний підрозділ - відділ бухгалтерського обліку та контролю, посадовими інструкціями, Положенням про 
комерційну таємницю (від 22 лютого 2021 року) та ін. Наказом передбачено, що з метою проведення 
інвентаризації майна наказом по Компанії створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. 

У Компанії застосовується головна бухгалтерська система з використанням комп'ютерної (бухгалтерської) 
програми «1С:Бухгалтерія». Усі співробітники відділу мають досвід роботи з програмою «1С:Бухгалтерія». 
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 Розпорядчий документ про облікову політику компанії визначає, зокрема: 

▬ Застосування категорії рахунку 9 плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та 
господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України № 291 від 30.11.99. 

▬ Щодо необоротних активів (матеріальних та нематеріальних): критерій вартості встановлено – 20000 грн, 
метод нарахування амортизації – прямий, ліквідаційна вартість дорівнює 0 (нуль) грн. Термін корисного 
використання (експлуатації) основних засобів встановлюється на засіданні виробничої комісії, а 
нематеріальних активів - «наказом на підприємстві, виходячи з місяця, у якому нематеріальний актив 
було введено в експлуатацію». Водночас, амортизація нараховується з урахуванням мінімально 
допустимих термінів корисного використання основних засобів, встановлених податковим 
законодавством. Для малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та бібліотечних фондів 
метод нарахування амортизації встановлюється в розмірі 100% їх вартості в перший місяць використання 
об'єкта. 

▬ Кожен предмет, однорідна група, вид цінностей вважається одиницею матеріальних запасів. 
Аналітичний облік матеріальних запасів на складах ведеться у кількісному вираженні, у бухгалтерському 
обліку – у кількісно-сумовому вираженні. Вибуття запасів оцінюється методом «першим надійшов – 
першим вибув». 

▬ Доходи від кожного виду діяльності, що ліцензується (далі - ВЛД) відображаються в бухгалтерському 
обліку аналітично на рахунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг». Порядок визнання доходів від 
надання комунальних послуг у системі бухгалтерського обліку не описано. 

▬ Класифікація витрат здійснюється відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». Визначено переліки та склад собівартості по кожному виду ліцензованої діяльності 
(виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) та послуг з централізованого опалення 
та гарячого водопостачання населення. 

▬ Інші положення передбачають порядок визначення резервів щодо сумнівних боргів, а також створення 
резервів на виплату відпускних. 

В цілому, Наказ про облікову політику деталізує положення, що регулюють бухгалтерський облік та фінансову 
звітність компанії, а також передбачає належне документальне оформлення правил/регламентів, які 
забезпечують ведення бухгалтерського обліку в контексті діяльності, що ліцензується. Позитивним фактом є 
гармонізація норм/положень порядку для бухгалтерського обліку та планування діяльності (включно зі 
встановленням тарифів), а також деталізація положень щодо формування собівартості продукції (наведені 
переліки та склад статей витрат), закріплено застосування підходу «прямих витрат» для визначення собівартості 
продукції, визначено базу розподілу загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат, 
переліки необоротних активів (зокрема, транспортних засобів), закріплених за кожним видом діяльності. 

Контроль над діяльністю Компанії здійснюється різними уповноваженими органами. Крім того, Статут Компанії 
(розділ 8.2) передбачає проведення ревізій та перевірок її діяльності власником або уповноваженим ним 
органом, у разі потреби, але не рідше одного разу на рік, а також іншими органами відповідно до законодавства. 

2. 3 -  Еколог і чне  та  с оці альне  управлі ння 

План еколог і чног о  та  с оці альног о  управлі ння  
Відповідно до пункту 3.3 (ii) Технічного завдання, Консультант розглянув поточну практику екологічного 
управління ЛКП «Зелене місто», План взаємодії із зацікавленими сторонами (ПЗС), План екологічних та 
соціальних заходів (ПЕСЗ) та висновки оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) запланованої діяльності 
«Будівництво заводу механіко-біологічної переробки відходів у Львові по вулиці Пластовій,13» та запланованої 
діяльності «Рекультивація полігону твердих побутових відходів в с. Грибовичі Жовківського району Львівської 
області».  

Консультант взяв до уваги річні екологічні та соціальні звіти за попередні роки та результати звітів внутрішнього 
аудиту.  

Консультант приділив особливу увагу документам, що формують систему екологічного менеджменту (СЕМ) ЛКП 
«Зелене місто», а саме: 

▬ Екологічна політика ЛКП «Зелене місто», 2020 р.; 
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▬ Посадові інструкції; 

▬ Положення «Функціонування та вдосконалення системи екологічного менеджменту», 2019 р; 

▬ Положення «Виявлення та оцінка екологічних аспектів, ризиків та можливостей», 2019 рік; 

▬ Реєстр екологічних аспектів, ризиків та можливостей ЛКП «Зелене місто», 2020 р.; 

Надана інформація та документи будуть враховані при розробці інтегрованої системи управління якістю 
відповідно до вимог міжнародних стандартів (МС) ISO 14001:2015 та ISO 45001:2015 з урахуванням рекомендацій 
ISO 19011-2018 для ЛКП «Зелене місто». 

План комуні каці ї   
План комунікації може бути розроблений як окремий документ. Якщо проєкт включає підготовку Плану взаємодії 
із зацікавленими сторонами (ПЗС), то План комунікації зазвичай є додатком до ПЗС.    

У першому випадку План комунікації матиме таку структуру: 

Вступ 

1. Аналіз проблемної ситуації. 

2.    Комунікативні цілі та принципи комунікації. 

3.    Цільові аудиторії. 

4.    Ключові повідомлення та канали їх розповсюдження. 

5.    Комунікаційна матриця. 

6.    План дій. 

7. Оцінка ефективності комунікаційної кампанії та моніторинг. 

У Вступі буде описано мету Плану комунікації, обґрунтовано необхідність підвищення поінформованості 
населення про раціональне поводження з побутовими відходами та забезпечення їх сортування, а також 
представлено інформацію про ЛКП «Зелене місто», яке реалізує проєкт по поводженню з побутовими відходами 
у Львові. 

В Частині 1 буде описано проблемну ситуацію з управлінням відходами у Львові на основі попередніх 
досліджень, аналізу актуальних інформаційно-комунікаційних потреб та цінностей місцевої громади, огляду 
інформаційних матеріалів з різних комунікаційних джерел тощо. 

Розділ 2 міститиме комунікаційні цілі, зокрема такі:   

▬ підвищити інтерес широкого загалу до сталого управління побутовими відходами та поінформованість 
про переваги сортування відходів; 

▬ актуалізувати серед мешканців Львова цінності, які породжують прагнення раціонального управління 
відходами, щоб жити у чистому та зеленому місті. 

▬ сприяти підтримці соціальних та екологічних ініціатив, які покликані стимулювати населення до 
спільного вирішення міських проблем. 

Комунікація не може бути однаково ефективною для всіх; вона має бути спрямована на конкретну цільову 
аудиторію. Тому в Частині 3 буде визначено цільові аудиторії проєкту, об'єднані у чотири цільові групи: 1) лідери 
громадської думки; 2) широка громадськість; 3) підприємства та бізнес; 4) ЗМІ. 

Для кожної цільової аудиторії буде розроблено ключові повідомлення, перелік інформаційних та освітніх 
матеріалів та обрано оптимальні канали доставки інформації, як зазначено в Частині 4. 

Найбільш складною частиною розробки Плану комунікації є складання Комунікаційної матриці, яка буде 
представлена в Частині 5 Комунікаційного плану.  Приклад заповнення Комунікаційної матриці наведено у 
таблиці нижче. 
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Цілі / Бажана 
поведінка 

Ключові 
повідомлення 

Комунікаційні 
матеріали 

Комунікаційні 
канали 

Часові рамки Очікувані 
результати 

Інформування 
мешканців із 
низьким рівнем 
поінформованості 
про відповідальне 
поводження з ТПВ 

Кожен несе 
відповідальність за 
відходи, які він 
створює та залишає 
після себе 

Відеоролики про 
сортування ТПВ 

Пости в 
соціальних 
мережах 

Публічні виступи 
на місцевому 
телебаченні 

Місцеві теле- та 
радіокомпанії 

Регіональні теле- 
та радіокомпанії 

Інтернет-
публікації 

Веб-сайт та FB 

ЛКП «Зелене 
місто» 

постійно 

 

щомісячно 

Жителі 
відповідальніше 
поводяться з ТПВ, 
кількість 
відсортованих 
відходів 
збільшилася на 
10% 

 

У розділі 6 представлений план дій щодо реалізації Плану комунікації (див. таблицю для прикладу) 

№ Заходи Очікуваний результат Термін виконання 

1 Робота з удосконалення сайту 
компанії 

Сайт стає більш інформативним та корисним 
для тих, хто хоче зробити місто чистим та 
безпечним. 

2-й місяць проєкту 

 

Оцінка ефективності та моніторинг інформаційно-комунікаційної кампанії (Частина 7) буде проводитись за рядом 
показників (кількість розроблених інформаційних матеріалів, кількість проведених заходів, кількість учасників 
заходів тощо).  

Враховуючи, що проєкт може здійснюватися в умовах адаптивного карантину через COVID-19, частину 
інформаційних заходів, можливо, доведеться проводити у цифровому середовищі з використанням сучасних 
інструментів, таких як соціальні мережі, телеграм-канали, відео- та цифровий контент тощо. 

Якщо комунікаційний план є додатком до ПЗС, він передбачає конкретні заходи щодо інформування ключових 
зацікавлених сторін. 

Рі вні  можливос ті   
Гендерна рівність є важливим аспектом життя в демократичних країнах, де жінки та чоловіки мають рівні 
можливості та обов'язки в різних сферах. Незалежно від статі, громадяни мають рівні права при 
працевлаштуванні та успішно поєднують сімейні обов'язки та кар'єру. 

Підприємства, які дійсно дбають про те, щоб жінки та чоловіки мали рівні права, обов'язки, можливості та 
відповідальність, підвищують свою конкурентоспроможність, оскільки гендерна рівність сприяє підвищенню 
продуктивності та якості роботи компанії, забезпечує більш успішний підбір персоналу, скорочує відсутність на 
роботі та позитивно впливає на імідж компанії у суспільній свідомості. 

Для того, щоб оцінити, наскільки ЛКП «Зелене місто» підтримує гендерну рівність, необхідно мати дані про 
кількість співробітників, керівників відділів, співробітників, які пройшли підвищення кваліфікації, кадровий 
резерв, середній рівень заробітної плати тощо з розбивкою за статтю. На жаль, досі Консультант не отримав такої 
інформації.    

Залучення  з аці кавлених  с торі н 
Залучення зацікавлених сторін буде розглянуто у Плані залучення зацікавлених сторін (ПЗС). Попередньо 
керівництво ЛКП 



 

  
                                                                    18/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

«Зелене місто» за сприяння Консультанта вивчить існуючий список зацікавлених сторін проєкту та оцінить ступінь 
їхньої зацікавленості та впливу. 

2. 4 -  Проєкт  поводження  з  твердими ві дходами у  м.  Льві в  

І нвес тиці йні  компоненти 
Внаслідок цієї діяльності ЄБРР надав кредит у розмірі до 20 мільйонів євро ЛКП «Зелене місто» для вирішення 
основних проблем сектору управління ТПВ у Львові. Кредит ЄБРР співфінансується інвестиційним грантом у 
розмірі 10 млн. євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P) 
та пільговим кредитом у розмірі до 5 млн. євро від Фонду чистих технологій (ФЧТ), а також місцевим вкладом у 
розмірі 6,75 млн. євро. Кредит забезпечений гарантією міста Львова. Загальна вартість проєкту поводження з 
твердими відходами в рамках вищезгаданого фінансування становить 41,75 млн. євро.  

 Кредит та грант будуть використані для фінансування Програми Пріоритетних Інвестицій (ППІ), яка включає: 

▬ Першочергові роботи та Фаза І рекультивації полігону ТПВ у селі Грибовичі;  

▬ Сортування та компостування (Фаза I механічної та біологічної обробки - сміттєпереробний завод) та;  

▬ Удосконалення існуючої системи управління муніципальними відходами з урахуванням роздільного 
збору та переробки. 

 

 

 

 

Починаючи з 2021 року, ЛКП «Зелене місто» продовжує реалізацію наступних компонентів Проєкту: 

▬ Будівництво заводу з переробки ТПВ, 

▬ Рекультивація закритого Грибовицького сміттєзвалища, 

▬ Установка з очищення фільтрату з використанням технології зворотного осмосу для сміттєзвалища в 
Грибовичах, 

▬ Розробка компостувальної станції для зелених відходів. 

В рамках цього проєкту, щоб допомогти Клієнту в реалізації Програми Пріоритетних Інвестицій (ППІ), ЛКП «Зелене 
місто» обрало дві консалтингові компанії: 

▬ Компанія «Гідротерра» (Литва) із завданням підтримки реалізації проєкту (ПРП). Консультант здійснює 
технічний нагляд за будівництвом заводу механіко-біологічної переробки відходів, рекультивацією 
Грибовицького звалища та центрів збору нестандартного сміття (контракт укладено з компанією 
«Гідротерра» у вересні 2019 року на суму 595 000 євро за рахунок донорських грантів агенства SIDA). 
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▬ Egis International (Франція) має надавати допомогу Клієнту в реалізації Програми корпоративного 
розвитку (CDP) в рамках 2-річного контракту. 

 У 2020 році ЄБРР затвердив переможців тендеру, і ЛКП «Зелене місто» уклало такі контрактні угоди: 

▬ з турецьким підрядником "JV Goksin Insaat Nayat Group" на рекультивацію Грибовицького полігону. 
Роботи з рекультивації ведуться в даний час і мають бути завершені в 2022 році. 

▬ з консорціумом компаній "WTT Netherlands BV-Axis Industries UAB" (Нідерланди, Литва) на будівництво 
заводу механіко-біологічної переробки відходів у Львові. Роботи ще не розпочалися. Проте підготовчі 
роботи на ділянці по вулиці Пластова, 13 (під'їзна дорога, інженерні мережі, огорожа ділянки тощо) 
завершено. 

 

Короткий опис інвестиційних компонентів та джерел фінансування 

Інвестиційний компонент Сума (тис. євро) 

Рекультивація полігона в с. Грибовичі – Фаза 1; 10 560 

Встановлення установки з очищення фільтрату на 
Грибовицькому полігоні. 

1 800 

Будівництво заводу механіко-біологічної переробки відходів 23 500 

Розробка центрів збору нестандартного побутового сміття 4 140 

Капітальні витрати, що фінансуються за рахунок місцевих 
ресурсів (технічне проєктування, передбудівельні роботи для 
заводу механіко-біологічної переробки відходів) 

1 750 

Загальна сума 41 750 

  

Джерело фінансування Сума (тис. євро) 

Кредит ЄБРР 25 000 

Грант E5P 10000 

Місцевий внесок: капітальні витрати та ПДВ 6 750 

Загальна сума 41 750 

 

Структура  фі нанс ування  
Угоду про попереднє фінансування між ЛМР та ЄБРР було підписано 21 липня 2017 року. Згідно з цією угодою 
передбачається, що Місто зможе отримати довгострокове фінансування для реалізації інвестиційного проєкту 
модернізації інфраструктури поводження з ТПВ, включно зі збором відходів, переробкою, утилізацією та 
рекультивацією полігону в с. Грибовичі (пріоритетні заходи) – Проєкт поводження з твердими відходами у м. 
Львів.  

У червні 2018 року мер Львова підписав угоду з ЄБРР на суму 35 млн. євро. 

Фінансування включає 13-річний кредит ЄБРР у розмірі 20 млн євро, гарантований містом, інвестиційний грант у 
розмірі до 10 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та 
пільговий кредит у розмірі 5 млн євро від Фонду чистих технологій (ФЧТ), з яких 21,5 млн євро передбачені для 
першої фази сміттєпереробного заводу. За допомогою цього проєкту ЄБРР розпочав програму «Зелені міста» в 
Україні. 
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Кредит повинен бути погашений двадцятьма рівними піврічними платежами, починаючи з кінця пільгового 
періоду. Пільговий період становить три роки з дати набуття чинності кредитною угодою. 

Другим основним джерелом фінансування є кредит, який може бути отримано в рамках Програми розвитку 
муніципальної інфраструктури України (UMIP) - багатосекторальна інвестиційна програма розроблена 
Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) спільно з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) та Міністерством фінансів України (Мінфін). 23 липня 
2015 року ЄІБ уклав з Україною Договір про кредитне фінансування міських інфраструктурних проєктів в розмірі 
400 млн. євро. Договір було ратифіковано Законом України Про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт «Програма 
розвитку муніципальної інфраструктури України») між Україною та ЄІБ та було прийнято Верховною Радою 
України 3 лютого 2016 року. На даний момент завершено процес відбору можливих бенефіціарів програми: 
проєкт Поводження з твердими відходами у м. Львів було включено до переліку 22 можливих бенефіціарів за 
цією програмою. 

Група  реалі з аці ї  Проєкту  

Група реалізації проєкту (ГРП) була офіційно створена за рішенням виконкому ЛМР від 20 лютого 2018 року. Цим 
рішенням було затверджено склад ГРП, визначено завдання та функції ГРП, а також загальні правила управління 
ГРП. Наступне рішення від 24 липня 2019 внесло зміни до складу персоналу ГРП. 

ГРП складається з наступних працівників: 

Директор – Керівник ГРП 

Заступник директора 

Керівник інженерного відділу 

Керівник відділу фінансів та закупівель 

Керівник відділу енергоефективності 

Керівник відділу екології та вторинних ресурсів 

Помічник директора зі зв'язків зі ЗМІ та громадським сектором  

Головний бухгалтер 

Провідний юристконсульт 

Головний спеціаліст з фінансів та закупівель 

Головний спеціаліст інженерного відділу 

 

Відповідно до рішень виконкому ЛМР, ГРП було створено в рамках Програми UMIP, але із заявленою метою 
реалізації Проєкту поводження з твердими відходами у м. Львів, який включає компоненти, що фінансуються 
ЄБРР. Основні завдання, визначені для ГРП, такі: 

▬ планування реалізації заходів, визначених у рамках проєкту 

▬ реалізація заходів, визначених в Угодах 

▬ підготовка проєктної документації 

▬ реалізація заходів технічної допомоги 

▬ проведення процедур закупівель 

▬ здійснення фінансового управління, включно з вибірками коштів 

▬ адміністрування та моніторинг проєкту 

▬ забезпечення нагляду та виконання робіт  

▬ усі вимоги до звітності 

План реалі з аці ї  Проєкту  
На момент написання документа, Консультанту була надана тільки проєктна документація стадії П для 
компонентів проєкту, що фінансуються ЄБРР: документи, пов'язані з Проєктною Угодою та реалізацією проєкту 
(План реалізації проєкту, План закупівель проєкту і т. ін.), будуть надіслані пізніше. 
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На даному етапі наради з консультантом із підтримки реалізації проєкту (ПРП) не проводилися, хоча деякі 
загальні обговорення були проведені з персоналом по нагляду за майданчиком під час відвідування об'єктів 
рекультивації полігону в Грибовичах 15 березня 2021 року. 

2. 5 -  Поточна  ді яльні с ть  

Станці я  компос тування  
Станція компостування органічних та садових відходів працює з січня 2020 року. За цей час було перероблено 
5694 тонни органічних відходів, з яких 1598 тонн - харчові та 3736 тонн - садові відходи. Кількість органічних 
відходів збільшується з кожним місяцем. Станом на кінець серпня 2021 року Львівська компостувальна станція 
отримала 3 200 тонн органічних речовин, у серпні – 760 тонн, з них харчових – 424 тонни, садових – 336 тонн. 

ЛКП «Зелене місто» – перший оператор в Україні, який продав 50 000 тонн компосту через систему Prozorro. 

Для підтримки розвитку станції компостування контейнери для роздільного збору побутових органічних відходів 
були встановлені в 1095 місцях, що становить 98% охоплення міста. 

 

Карта контейнерів для роздільного збирання побутових органічних відходів у Львові. 

 

Джерело: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ASrSdBmfCY6_JYm0guIBbbA4JXTPRgqe&ll=49.83186200792497%2C24.031565352536184&z=12&fbclid
=IwAR2qdmygiOrHRWgN5wIf-LXq-0KdtVyzx9U5XIhN94PGWdMhX-nakkP7gTc 

 

Ус тановка  з  очищення  фі льтрату  
Установка з очищення фільтрату (УОС) на Грибовицькому сміттєзвалищі була встановлена у 2020 році в рамках 
фінансованого ЄБРР Проєкту поводження з твердими відходами у м. Львів.  

Максимальна продуктивність УОС становить 300 м3/добу, вона складається з двох модулів очищення зі 
зворотним осмосом, кожен з яких має продуктивність 150 м3/добу.  

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ASrSdBmfCY6_JYm0guIBbbA4JXTPRgqe&ll=49.83186200792497,24.031565352536184&z=12&fbclid=IwAR2qdmygiOrHRWgN5wIf-LXq-0KdtVyzx9U5XIhN94PGWdMhX-nakkP7gTc
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1ASrSdBmfCY6_JYm0guIBbbA4JXTPRgqe&ll=49.83186200792497,24.031565352536184&z=12&fbclid=IwAR2qdmygiOrHRWgN5wIf-LXq-0KdtVyzx9U5XIhN94PGWdMhX-nakkP7gTc
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Тепер УОС експлуатується та обслуговується безпосередньо Підрядником (ECOSOFT SPC. LTD) у рамках 2-річного 
пробного експлуатаційного періоду, передбаченого Контрактом; з червня 2022 року (буде підтверджено) ЛКП 
«Зелене місто» візьме на себе пряму відповідальність за експлуатацію та обслуговування УОС.  
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3 -  ПОЛІ ТИКА КОМПАНІ Ї :  МІ СІ Я,  БАЧЕННЯ,  ЦІ ЛІ  ТА ЗАВДАННЯ 

3. 1 -  Мі с і я та  бачення 

Місія та бачення Компанії є основою для стратегічних цілей політики, яка реалізовується керівництвом ЛКП 
«Зелене місто». У них також закладено основні принципи майбутнього розвитку бізнесу та корпоративна 
філософія, яка є у кожній справі, якою займається Компанія. 

Положення місії спрямовують роботу кожного співробітника ЛКП «Зелене місто», нагадуючи про головну мету, 
заради якої було створено Компанію. Вона також відображає, на чому Компанія повинна в першу чергу 
зосередити свою увагу та які послуги прагне надавати.  

Опис висновків семінару зі стратегічного управління від 8 листопада 2021 року: 

 

НАША МІСІЯ 

Керувати твердими відходами Львова як ресурсом, просуваючи стійку, екологічно безпечну та 
економічно ефективну практику через інтегровану систему скорочення відходів, повторне 
використання, переробку, інноваційні технології, обслуговування клієнтів та освіту.  

 

НАШЕ БАЧЕННЯ 

▬ Реалізація засад циркулярної економіки. 

▬ Скорочення кількості відходів шляхом заохочення індивідуальної та корпоративної відповідальності. 

▬ Утилізація відходів для їх максимального та найкращого використання при збалансованості тарифів та 
послуг. 

▬ Використовувати найекологічніші технології утилізації відходів. 

▬ Трансформувати наш бізнес від захоронення відходів до їх використання як ресурс. 

▬ Виключити необхідність у сміттєзвалищах. 

 

 

Проєкт поводження з твердими відходами є логічним та послідовним кроком у вирішенні проблеми утилізації 
ТПВ у Львові. Місія Проєкту полягає у рекультивації наявного полігону та створенні сучасної та ефективної системи 
утилізації відходів, включно з будівництвом заводу з переробки відходів. 

Результатами реалізації проєкту будуть: 

▬ Завершення першого та другого етапів рекультивації Грибовицького полігону. 

▬ Завершення будівництва сміттєпереробного заводу 

▬ Розвиток діяльності станції компостування шляхом придбання сучасного обладнання та установок. 

▬ Розвиток сучасної служби збору ТПВ, заснованої на роздільному зборі фракцій вторинної сировини. 

3. 2 -  Стратег і чні  ці лі  

Стратегічні цілі ЛКП «Зелене місто» такі: 

▬ Орієнтація на споживача 

Споживачі знаходяться в центрі нашої діяльності. Вони платять за послуги, які надає компанія. Тому 
вони мають право на отримання високоякісних послуг. Діяльність компанії буде спрямована на 
максимізацію вигоди та задоволення споживачів. 
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▬ Економічна ефективність 

ЛКП «Зелене місто» забезпечуватиме найбільш ефективне та раціональне використання ресурсів. 
Витрати та інвестиції будуть чітко проаналізовані та вирахувані перед витрачанням коштів. Будуть 
розроблені та вжиті заходи щодо використання якнайменшої кількості ресурсів дотримуючись 
вимог стандартів якості та обслуговування. 
 

▬ Стала екологічна ситуація 

ЛКП «Зелене місто» прагне до сталої екологічної ситуації. Це означає, що всі наші співробітники 
намагаються мінімізувати негативний вплив діяльності компанії на довкілля. Усі відповідні закони 
та інші нормативно-правові акти України повністю дотримуватимуться. Компанія сприятиме 
підвищенню екологічної поінформованості своїх клієнтів та зацікавлених сторін. 
 

▬ Управління процесом удосконалення 

ЛКП «Зелене місто» прагне постійного підвищення ефективності своєї діяльності. Ми 
співпрацюватимемо з партнерами та іншими організаціями для покращення як планування, так і 
фактичного здійснення нашої діяльності, розподілу ресурсів та використання активів. 
 

▬ Прозорість та підзвітність 

ЛКП «Зелене місто» гарантує, що буде відкритою та відповідальною організацією в процесі 
прийняття рішень, планування та надання послуг, ефективно залучаючи зацікавлені сторони. Всі 
рішення, що приймаються компанією, будуть чітко доводитись до зацікавлених сторін. Буде 
створено систему регулярної звітності про досягнуті результати, а інформація стане широко 
доступною. Ми порівнюватимемо результати нашої діяльності з іншими аналогічними компаніями, 
щоб наші споживачі чітко розуміли, які покращення необхідно впровадити в компанії та яка вартість 
такого впровадження. 
 

▬ Лояльність, шанобливе ставлення 

ЛКП «Зелене місто» прагне рівного доступу до своїх послуг і до того, щоб зацікавлені сторони могли 
брати участь у плануванні діяльності компанії. Ми будемо поважати та брати до уваги різні потреби 
зацікавлених сторін. Ми погоджуємося з тим, що сьогоднішні рішення можуть вплинути на 
споживачів та довкілля у майбутньому. Ми будемо створювати рівні можливості для наших 
співробітників та уникати будь-яких видів ґендерної дискримінації. 

3. 3 -  Завдання  на  майбутнє  

(1) Дотримуватись стандартів Європейського союзу з управління твердими відходами; 

(2) Дотримуватись принципів циркулярної економіки; 

(3) Впровадити фінансово стабільну систему покриття витрат підприємства для сталого розвитку; 

(4) Підвищити кваліфікацію та мотивацію персоналу; 

(5) Забезпечити дотримання екологічних вимог та знизити негативний вплив на навколишнє середовище; 

(6) Модернізувати обладнання з допомогою нових інвестицій; 

(7) Поліпшити взаємодію із зацікавленими сторонами; 

(8) Вийти на нові ринки. 

 

(1) Відповідність стандартам Європейського Союзу в сфері поводження з відходами 

Політика ЄС у галузі відходів спрямована на сприяння розвитку циркулярної економіки шляхом 
максимально можливого вилучення високоякісних ресурсів із відходів. Європейський Зелений Курс 
спрямований на стимулювання зростання шляхом переходу до сучасної, ресурсозберігаючої та 
конкурентоспроможної економіки. В рамках цього переходу буде розглянуто кілька законів ЄС про відходи.  
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Рамкова директива щодо відходів є правовою основою ЄС для обробки та управління відходами в ЄС. Вона 
вводить порядок переваг при поводженні з відходами, що називається "ієрархією відходів". 

(2) Дотримуватись принципів циркулярної економіки 

В основі моделі циркулярної економіки лежить прагнення відмови від відходів. Насправді, циркулярна 
економіка ґрунтується на ідеї, що немає такого поняття, як відходи. Для досягнення цієї мети продукція 
розробляється з розрахунком на тривалий термін служби (використовуються високоякісні матеріали) та 
оптимізується для циклу розбирання та повторного використання, що полегшує її обробку, перетворення чи 
оновлення. 

Зрештою, ці стислі продуктові цикли відрізняють модель циркулярної економіки від утилізації та переробки, 
де губиться велика кількість вбудованої енергії та праці. Кінцева мета – зберегти та примножити природний 
капітал, контролюючи кінцеві запаси та балансуючи потоки відновлюваних ресурсів. 

(3) Впровадити фінансово стабільну систему покриття витрат підприємства для сталого розвитку; 

Основним завданням ЛКП «Зелене місто» є надання комунальних послуг з поводження з побутовими 
відходами та експлуатація об'єктів поводження з твердими побутовими відходами. За Законом України ця 
діяльність має регулюватися державою шляхом встановлення тарифів.     

Одним із принципів державного регулювання діяльності суб'єктів природної монополії є їх самоокупність.  
Тарифи є одним з основних факторів, що забезпечують самоокупність.  Тому тарифна політика Компанії 
впливає на її фінансове становище, і ми повинні приділяти цьому питанню значну увагу.     

(4) Підвищити кваліфікацію та мотивацію персоналу; 

Підвищення кваліфікації та мотивації персоналу; 
 
Компанія планує регулярно (щорічно) оцінювати потреби співробітників компанії в навчанні та щорічно 
складати та переглядати план навчання (який включає навчання на робочому місці, відвідування спеціально 
організованих тренінгів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, а також, по можливості, обмін 
досвідом з іншими теплопостачальними компаніями як в Україні, так і за кордоном (наприклад, у Польщі, 
країнах Балтії).   

Окремий блок плану навчання включатиме розроблену програму перепідготовки персоналу компанії, що 
підготує його та дозволить адекватно працювати в нових умовах та забезпечить утримання персоналу 
компанії. 

Одним з головних та пріоритетних завдань нашого підприємства є організація такої системи мотивації 
персоналу, за якої співробітник матиме щире бажання ефективно працювати.  

Тому компанія має намір розробити та впровадити систему мотивації персоналу, засновану на ключових 
показниках ефективності (КПЕ).  

Передбачається, що дана система буде включати три підсистеми: 

1. Матеріальна мотивація (премії за результатами роботи (індивідуальні, колективні), матеріальне 
стимулювання працівників, наявність соціального пакета) 

2. Нематеріальна мотивація (кар'єрне зростання, професійне зростання та розвиток, додаткове 
навчання за рахунок компанії, усна або письмова подяка керівника за виконану роботу, публічне 
визнання особистого вкладу співробітника, присвоєння звання «найкращий співробітник», 
можливість брати участь в управлінні компанією, гнучкий графік роботи, корпоративні сімейні свята 
тощо) 

3. Персональна відповідальність та контроль (набір ключових показників ефективності персоналу (КПЕ) 
та їх «прив'язка» до керівників підрозділів та конкретних виконавців)   

 

(5) Забезпечити дотримання екологічних вимог та знизити негативний вплив на навколишнє середовище; 

Оголошеною довгостроковою метою для сектору твердих побутових відходів є досягнення стандартів 
переробки відходів, прийнятих у ЄС, частково вже обов'язкових у рамках Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною, що вимагатиме: 

 забезпечення екологічно безпечного поводження з ТПВ (зокрема виконання вимог до об'єктів 
розміщення відходів); 
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 практична реалізація ієрархії поводження з ТПВ, яка віддає перевагу запобіганню утворенню ТПВ та 
переробці ТПВ над спалюванням та утилізацією; 

 повноцінна реалізація принципу «забруднювач платить»; 

 поетапне досягнення цілей із роздільного збору сміття та переробки фракцій відходів, які найкраще 
утилізуються; 60 відсотків – роздільний збір та 50 відсотків – переробка загального обсягу ТПВ є одними 
з найбільш важливих цілей; 

 55-відсотковий рівень переробки упаковок та відходів пакування відповідно до директиви ЄС про 
пакування 94/62/EC та 70-відсотковий рівень переробки будівельних відходів відповідно до директиви 
ЄС з відходів 2008/98/EC. 

(6) Модернізувати обладнання з допомогою нових інвестицій 

Завдяки поточному інвестиційному проєкту, який фінансується за рахунок кредитів МФО, ми отримаємо 
нове технологічне обладнання та установки, які допоможуть нам запровадити найкращі практики ЄС у 
секторі твердих побутових відходів. 

У майбутньому планується продовжити роботу зі створення нових інвестиційних проєктів у галузі 
поводження з відходами. 

Для цього наша інвестиційна стратегія ґрунтуватиметься на трьох основних компонентах: 

1. Створення портфеля проєктів, що забезпечує готовність компанії до максимального використання 
можливостей фінансування. Цей портфель регулярно оновлюватиметься. 

2. Пошук та залучення інвесторів. 

3 Успішна реалізація проєктів задля створення позитивної репутації серед інвесторів. 

Портфель проєктів відкрито обговорюватиметься і затверджуватиметься органом місцевого 
самоврядування.    

(7) Поліпшити взаємодію із зацікавленими сторонами 

Навіть найкращі плани та проєкти можуть залишитись лише в документах, якщо їх не підтримують люди, 
для яких ці документи розроблялися. Сьогодні, в зв'язку з постійним зростанням комунальних тарифів, 
незадоволеністю споживачів якістю послуг, низькою платоспроможністю тощо українське суспільство 
відчуває значну недовіру до компаній-монополістів.  

ЛКП «Зелене місто» усвідомлює гостру необхідність налагодження ефективної взаємодії зі споживачами 
послуг, що надаються компанією, та іншими зацікавленими сторонами. Для налагодження взаємодії 
потрібен час. Довіра, взаємоповага, взаєморозуміння – це ті нематеріальні активи, розвиток та зростання 
яких залежить від спільних зусиль як співробітників компанії, так і представників інших зацікавлених сторін. 

Встановлення взаємодії на ранніх етапах реалізації Плану корпоративного розвитку ЛКП «Зелене місто» 
дозволяє впливати на громадську думку та спочатку задавати дружній тон у діалозі із зацікавленими 
сторонами. Взаємодія із зацікавленими сторонами на ранніх стадіях є інструментом для виявлення 
потенційних проблем та ризиків.  Одним з інструментів діалогу буде розроблений План взаємодії із 
зацікавленими сторонами (ПВЗС). 

(8) Вийти на нові ринки 

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» визначив та впорядкував модель процесів договірних 
відносин щодо надання комунальних послуг у багатоквартирних будинках, а також надав співвласникам цих 
будинків право самостійно обирати модель надання послуг у своєму конкретному будинку.  

Залежно від моделі змінюватиметься обсяг прав та обов'язків постачальника послуг та структура платежів, 
які він повинен отримувати від споживачів. Це вимагає від компанії готовності надавати комунальні послуги 
за всіма потенційно можливими моделями, і ми повинні визначити оптимальну для компанії модель, яку 
слід пропонувати споживачам і до якої їх слід заохочувати. 

Вищеописані заходи дозволять Компанії: 

▬ Заощаджувати кошти міського бюджету за рахунок скорочення обсягів транспортування відходів на 
полігони та спрямовувати їх на вирішення стратегічно важливих питань міста; 

▬ Отримувати прибуток від продажу компосту та надання послуг з переробки органічних відходів 
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▬ Поліпшити та розширити роботу станції компостування 

▬ Поліпшити послуги зі збору відходів та забезпечити інфраструктуру та послуги, необхідні для 
роздільного збору вторинної сировини та органічних відходів 

▬ Фінансова мотивація фізичних та юридичних осіб до активної участі у процесі сортування органічних 
відходів. 

3. 4 -  Сильні  та  с лабкі  с торони ( SWOT- аналі з )  

SWOT-аналіз, проведений спільно керівництвом ЛКП «Зелене місто» та командою Консультанта, дав такі 
результати: 

Сильні сторони Можливості 

Наявність професійного керівництва та інженерної 
команди 

Можливість залучення додаткового фінансування 

Майже унікальний бізнес для України 
Розвиток суміжних галузей та горизонтальний розвиток 
(виробництво палива, інше) 

Сильна підтримка міської влади Єдиний оператор поводження з відходами в місті 

Добре продуманий план поводження з відходами Нове законодавство 

Слабкі сторони Загрози 

«Стартап» – відносно нова компанія Економічна та політична нестабільність 

Політизація галузі Нестача фінансових ресурсів через касовий розрив 

Слабка підтримка та поінформованість громадськості Невиконання кредитних угод 

Відсутність полігону для утилізації відходів Залежність від компаній-перевізників 
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4 -  ЗАХОДИ ЩОДО КОРПОРАТИВНОГО РОЗВИТКУ 
 

4. 1 -  Управлі ння  активами 

На етапі збору даних Консультант не отримав конкретних технічних даних щодо операційних активів ЛКП «Зелене 
місто». Проте, з огляду на діяльність компанії, можна припустити, що до основних активів належать:  

▬ Компостувальна станція для біовідходів (барабанне сито, дробарка, перевертач валків, трактор, 
трейлер, вагова платформа, супутня інфраструктура); 

▬ Установка з очищення фільтрату на Грибовицькому полігоні (установка зворотного осмосу потужністю 
2 x 150 м3/добу, установка фізико-хімічного очищення невідомої потужності, супутня інфраструктура); 

▬ одна будівля, в якій знаходиться пакувальний прес, придбаний кілька років тому; 

 

У майбутньому ЛКП «Зелене місто» також нестиме відповідальність за такі активи: 

▬ Львівський сміттєпереробний завод: механічна та біологічна обробка (МБО) побутових відходів; 
можливі майбутні розширення, включно з лінією сортування та/або станцією з підготовки RDF (паливо, 
що отримується з відходів)  

▬ Новий санітарний полігон: карти, дороги та інфраструктура, експлуатаційні будівлі, системи керування 
фільтратом та звалищним газом тощо. 

▬ Центри відновлення та переробки побутових відходів/центри збору нестандартного сміття: причали, 
спеціальні контейнери для різних відходів, бункери, дороги, будівлі управління тощо. 

▬ Будь-які інші активи, які можуть бути придбані в майбутньому, пов'язані зі збиранням та 
транспортуванням ТПВ, а також з керуванням іншими потоками відходів.  

Було проведено оцінку практики управління поточними активами ЛКП «Зелене місто», включно з використанням 
будь-якої системи управління активами, відстеження інвентаризації, процедури управління активами, 
відстеження стану активів, планування технічного обслуговування та планування капітальних вкладень. На основі 
цього аналізу та розгляду наявних виробничих об'єктів підприємства (компостувальна станція, установка з 
очищення фільтрату, одна будівля, що містить пакувальний прес) було досягнуто краще розуміння вимог до 
системи управління активами. Також необхідно враховувати можливі майбутні потреби в запланованих об'єктах 
(сміттєпереробний завод, полігон). 

Нижче наведено загальні методи управління активами, які необхідно буде запровадити в майбутньому зі 
збільшенням кількості та вартості активів. 
 
Практика управління активами 
Плани управління активами повинні складатись окремими керівниками з управління активами, відповідальними 
за свої активи. Керівники з управління активами (такі як керівники різних операційних підрозділів) також є 
частиною команди ЛКП «Зелене місто», які працюють разом для забезпечення якісних результатів. Команда 
підтримує ключові відносини із Директором з комунікацій, щоб переконатися, що розрахункові показники є 
зрозумілими, а ключових результатів досягнуто. Відділ фінансів та закупівель також допомагає у підготовці 
фінансової частини. Інформація про проєкти, а також загальне бюджетування потім передається вищому 
керівництву для подальшого аналізу та підтримки.   

Визначені керівники з управління активами повинні підготувати плани з експлуатації та обслуговування своїх 
активів з використанням передових методів.  Після цього необхідно визначити пріоритетність видатків, 
ґрунтуючись на фінансових обмеженнях, а також таких аспектах, як законодавство, вимоги для погодження та 
«бажаних, але не обов'язкових компонентах». Будь-які зміни в планах будуть документуватися та надаватися 
керівництву, щоб зберегти повний звіт про процес та прийняті рішення.  

 

 

 
Процеси управління активами 



 

  
                                                                    29/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

 
(1) Збір та перевірка даних про параметри виробничого процесу 

Збір даних виконують: 

▬ Інженери з експлуатації та технічного обслуговування (або інша відповідальна особа), які надають 
оновлену інформацію про активи по мірі завершення робіт з технічного обслуговування. 

▬ Оператори установок попереджають керівника з управління активами (або іншу відповідальну особу) 
про незаплановані роботи з технічного обслуговування та оновлення. 

▬ Підрядники надають дані, коли актив оновлюється або встановлюється 

▬ Дані про виконані роботи, отримані під час нових робіт 

Підтвердження завершується шляхом проведення регулярних нарад, на яких оцінюється продуктивність та стан 
активу. 
 
(2) Затвердження нових будівництв/записів про виконані роботи 

Інженерний відділ затверджує завершені роботи з нового будівництва та забезпечує видачу копій усіх заключних 
документів, наприклад, планів, технічних паспортів, результатів випробувань тощо, наступним особам. 

▬ Географічна інформаційна система (ГІС) 

▬ Директор з експлуатації (при необхідності обговорить будь-які питання з керівником з управління 
активами). 

 

(3) Закупівлі 

Відділ фінансів та закупівель розробить систему закупівель, що потребує різних процесів для різних витрат.  

(4) Консультація щодо рівня обслуговування 

Консультація щодо рівня обслуговування забезпечує зворотний зв'язок із жителями та платниками тарифів міста: 
відповіді, отримані в ході цієї консультації, зроблять свій внесок у те, як здійснюється управління активами.   

(5) Інформація від підрядників 

Процеси збору даних (технічне обслуговування, стан, нові активи, оновлення, продуктивність тощо) чітко 
визначені та ефективно управляються через контракти на обслуговування активів. На щомісячних нарадах щодо 
ефективності роботи розглядається стан активів та їх вплив на рівень обслуговування. 

(6) Стандартні операційні процедури 

Необхідно розробити стандартні операційні процедури для надання допомоги в експлуатації та обслуговуванні 
активів.   

(7) Облік управління активами 

Інфраструктурні активи – це ті громадські об'єкти, які забезпечують надання послуг та стабільний рівень життя. В 
основному вони включають основні засоби, в тому числі об'єкти збору та переробки сміття. 

Вважається, що інфраструктурні активи мають такі характеристики: 

▬ це великі об'єкти, побудовані на довгостроковій основі 

▬ вони мають тривалий термін корисного використання; 

▬ вони мають високу первісну вартість;  

▬ вони приносять вигоду та/або соціальну послугу, але можуть надавати комерційну послугу, тобто 
активи використовуються суспільством або для суспільства загалом, обслуговуючи всіх мешканців та 
гостей міста.  Активи, зазвичай, не можуть бути розділені для готової реалізації через юридичні або інші 
обмеження і, отже, не можуть бути легко реалізовані на комерційному ринку; 

▬ Активи зазвичай не виснажуються, оскільки їхня працездатність повністю підтримується в постійному 
стані, тобто очікується, що при належному обслуговуванні вони матимуть необмежений термін служби, 
хоча частини мережі час від часу замінюватимуться. 
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▬ Активи систематично оцінюються належним чином приблизно раз на три роки. 

 
Залишкова відновна вартість розраховується з урахуванням резерву на минулу частину очікуваного терміну 
корисного використання для кожної категорії інфраструктурних активів. 

Облік оновлення розглядає всі роботи з модернізації, реконструкції, оновлення та реновації, які не збільшують 
потужність або потенціал обслуговування активів як операційні витрати. 

Операційні витрати можна розділити на дві великі категорії: звичайні поточні щоденні роботи з планового 
обслуговування та інші більш рідкісні великі проєкти, які модернізують або оновлюють актив до рівня його 
попереднього потенціалу обслуговування. 

Витрати на створення включають збільшення потенціалу обслуговування активу чи створення нових активів. 

Отже, всі витрати на інфраструктурні активи будуть належати до однієї з трьох категорій: 

Витрати на поточне технічне обслуговування 
Очікується, що проєкти поточного технічного обслуговування будуть мати деякі або всі наступні 
характеристики: 

▬ регулярні та постійні щорічні витрати, необхідні для підтримання необхідного потенціалу 
обслуговування активів, 

▬ щоденні та/або загальні роботи з підтримки працездатності, спрямовані на підтримку активів на 
необхідному рівні обслуговування, 

▬ роботи, що забезпечують нормальний догляд та турботу про активи, включно з ремонтом та 
незначними замінами, 

▬ роботи з усунення дрібних несправностей, тобто локальні поломки, що потребують негайного 
ремонту для відновлення працездатності активу. 

 
 Витрати на оновлення 
Роботи, що характеризуються однією або декількома з наступних ознак, можуть бути класифіковані як 
витрати на оновлення. 

▬ роботи, які збільшують потужність чи потенціал обслуговування активу, а саме, роботи, які 
модернізують та покращують активи, відновлюючи їх до початкового розміру, стану, потужності 
тощо, 

▬ компонент заміни робіт з розширення, які збільшують потужність активу, тобто та частина робіт, 
яка відновлює активи до їхнього початкового розміру, стану, потужності тощо, 

▬ компонент заміни нових робіт, який замінює зайвий елемент існуючого активу, 

▬ компоненти реконструкції або відновлення робіт, що включають поліпшення, вирівнювання та 
реградацію, 

▬ оновлення та/або реновацію наявних активів, тобто відновлення активів до нового чи свіжого 
стану. 

 
Витрати на нові роботи 
Проєкти видатків на нові роботи, що мають одну або кілька з таких характеристик: 

▬ будівельні роботи, які створюють новий актив, що раніше не існував у будь-якій формі або 
вигляді, 

▬ витрати на купівлю або створення нового активу (не заміна) або будь-яке покращення активу 
понад його початкову проєктну потужність, 

▬ роботи з модернізації, що збільшують потужність активу, 

▬ будівельні роботи, спрямовані на покращення стандарту та експлуатації активу понад його 
поточну потужність. 
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Тою мірою, в якій проєкт призводить до заміни активу, викликаної фізичним зносом, а також забезпечує 
можливість задоволення попиту, пропорції повинні розподілятися між створенням і оновленням на основі 
граничних витрат. 

Рекомендується розподіляти витрати на створення та оновлення на основі граничних витрат. Це відображає той 
факт, що повна вартість оновлення існуючого активу до його початкового експлуатаційного потенціалу є 
витратою, оскільки ці витрати не сприяють покращенню активу понад його початкову проєктну потужність. 

Процес розробки десятирічного плану 
У процесі розробки Десятирічного плану (ДП), раніше відомого як Перспективний план (ПП), враховуються 
результати діяльності громади, вимоги законодавства, основні показники та зовнішній тиск, щоб визначити, що 
ЛКП «Зелене місто» може або має робити, щоб допомогти громаді працювати над досягненням бажаного 
майбутнього. 

ДП також містить план дій, який визначає, як ЛКП «Зелене місто» реалізовуватиме свої стратегічні цілі, та 
деталізує конкретні заходи, функції та ініціативи, що здійснюються у короткостроковій (три роки) та 
довгостроковій (10 років) перспективі. 

ДП може використовувати інформацію з інших документів, зокрема Плану управління активами, та здійснювати 
її моделювання у фінансовому вираженні на десятирічний період і оновлення кожні три роки. 

Процес складання річного плану 
Річний план - це план дій, який визначає, як ЛКП «Зелене місто» реалізовуватиме свої стратегічні цілі, та докладно 
описує конкретні заходи, функції та ініціативи.  Він розробляється у роки, коли Перспективний план не 
складається.  У ньому також зазначаються відхилення від ПП. 
 
Стандарти та настанови 
Для всіх видів робіт є стандарти та настанови, які дозволяють ЛКП «Зелене місто» дотримуватися «найкращих 
практик».  До них належать національні стандарти щодо ущільнення відходів, поводження з фільтратом, 
рекомендації щодо будівництва нових карт та запуску сміттєпереробного заводу. 

4. 2 -  Орг ані з аці йний роз виток та  с труктура  

Орг ані з аці йна  с труктура  та  кадровий с клад 
Поточна організаційна структура ЗМ показана вище у розділі 2.1.3 -  

Однак ЛКП «Зелене місто» – молода компанія, і організаційна структура має бути переглянута в зв'язку з 
необхідністю подолання нових проблем, з якими компанія зіштовхнеться в процесі адаптації та розширення в 
майбутньому. 

Виходячи з майбутніх потреб Компанії, необхідна організаційна структура показана на схемі нижче:   
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РИС. 1. 

Майбутня організаційна структура ЛКП «Зелене місто» 
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Відділ охорони  
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безпеки праці 

Заступник директора 

Юридичний відділ та 

відділ контрактів 
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Відділ комунікацій Загальні послуги Відділ кадрів Відділ збирання відходів Відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку  Операційний відділ 

Управління полігоном у 

Грибовичах після його закриття 

Компостувальна станція 

Сміттєпереробний завод 

Полігон 

Центри відновлення/переробки 

побутових відходів 

Технічне обслуговування 
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У відповідь на ці виклики компанія планує переглянути та покращити наявну організаційну структуру та 
кадровий склад, зокрема:  

1. Створити низку нових операційних підрозділів, відповідальних за експлуатацію та технічне 
обслуговування: 

a. Нового сміттєпереробного заводу, запуск якого очікується наприкінці 2023 або на початку 2024 
року. Можливо, що в майбутньому діяльність заводу буде розвиватися та розширюватися з 
метою адаптації до вимог, які змінюватимуться та для підвищення ефективності роботи за 
допомогою додавання лінії сортування відходів, відокремлених біля їх джерела та/або 
установки для виготовлення RDF палива (палива з відходів). 

b. Нового полігону, початок експлуатації якого можна очікувати після 2025 року.  

c. Майбутніх центрів відновлення/переробки побутових відходів, початок роботи яких очікується 
в 2023 році. Хоча їх точну кількість ще визначено, передбачається, що на початковому етапі буде 
відкрито щонайменше 2-3, а в довгостроковій перспективі їх кількість зросте до 6-7. 

2. Для підтримки експлуатації наявних та майбутніх об'єктів створено централізований відділ технічного 
обслуговування під керівництвом менеджера з технічного обслуговування, який відповідає за 
впровадження системи технічного обслуговування на рівні всієї компанії, пов'язаної з ширшою системою 
управління активами. Менеджер з технічного обслуговування відповідає за планування, управління, 
відстеження та оцінку повсякденної діяльності з експлуатації та технічного обслуговування, а також за 
бюджет технічного обслуговування у взаємодії з фінансовим відділом. Особлива увага приділятиметься 
використанню: 

a. Профілактичного обслуговування на відміну від поточного; 

b. Комп'ютеризованої системи управління технічним обслуговуванням для забезпечення 
ефективного планування та відстеження робіт з технічного обслуговування, підтримки 
прийняття рішень на основі фактичних даних та визначення ключових показників ефективності. 

3. Створити посаду Керівника з охорони праці та техніки безпеки, безпосередньо відповідального перед 
директором за впровадження управління охороною праці та техніки безпеки (ОПТБ). Це критично 
важлива корпоративна функція, і тому обов'язком для всіх у компанії, починаючи з директора, чия 
відповідальність полягає у визначенні політики в галузі ОПТБ, є забезпечення її дотримання за 
допомогою дорожньої карти з відповідними процедурами, правилами та навчанням, щоб привернути 
увагу та ознайомити всіх у компанії з питаннями ОПТБ. 

4. Оскільки ЛКП «Зелене місто» бере на себе відповідальність за збір ТПВ у Львові, необхідно створити 
відділ збору відходів, який відповідатиме за закупівлю та укладання договорів на послуги зі збору ТПВ 
з операційними компаніями. Відділ збору ТПВ також відповідатиме за моніторинг якості та ефективності 
послуг зі збору ТПВ. 

5. Розвиток фінансового відділу з урахуванням розширення компанії та створення нових областей обліку 
(бюджетування, виставлення рахунків та збір доходів тощо). 

 

Майбутні вимоги щодо кадрового складу 

Ґрунтуючись на міжнародному досвіді в галузі поводження з відходами та з урахуванням конкретних місцевих 
вимог і майбутнього периметра діяльності ЛКП «Зелене місто», нижче пропонується попередній кадровий склад. 
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Майбутній кадровий склад ЛКП «Зелене місто» 

Опис Кількість осіб 

Директор 1 

Заступник директора 1 

Помічник з адміністративних питань 1 

 Операційний відділ 

Операційний директор 1 

Інженер з експлуатації 1 

Помічник з адміністративних питань 1 

Управління полігоном у Грибовичах після його закриття 

Інженер-інспектор 1 

Технік 1 

Заводський оператор 2 

Компостувальна станція 

Керівник станції 1 

Технік з компостування 1 

Оператор станції 2 

Сміттєпереробний завод 

Керівник станції 1 

Старший зміни 1 

Технік 1 

Оператор прийому відходів 1 

Сортувальники 12 

Оператор пресу 1 

Водій 1 

Заводський оператор 1 

Полігон 

Керівник полігону 1 

Оператор прийому відходів 1 

Технік полігону 1 

Заводський оператор 2 

Охоронці 4 

Центри відновлення/переробки побутових відходів 

Керівник 1 

Оператори об'єкта 8 

Водії 2 

Обслуговування 

Менеджер з технічного обслуговування 1 

Монтажник 1 

Електрик 1 

Механік 1 
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Опис Кількість осіб 

Технік систем промислового контролю та 

автоматизації 
1 

Відділ збору 

Керівник з питань збору 1 

Інспектор по збору 2 

Помічник з адміністративних питань 1 

Відділ проєктів та інжинірингу 

Технічний директор 1 

Керівник проєкту 1 

Менеджер з переробки вторинної сировини та 

вторинних матеріалів 
1 

Помічник з адміністративних питань 1 

Відділ охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки 

праці 

Керівник з охорони навколишнього середовища 1 

Керівник з охорони здоров'я та безпеки праці 1 

Інженер-еколог 1 

Технік з охорони навколишнього середовища 1 

Відділ фінансів та бухгалтерського обліку 

Фінансовий директор 1 

Бухгалтер 1 

Асистент із закупівель 1 

Асистент з білінгу 1 

Юридичний відділ та відділ контрактів 

Керівник юридичного відділу та відділу контрактів 1 

Юрист 1 

Менеджер із закупівель 1 

Помічник з правових питань  1 

Загальне обслуговування 

Офіс-менеджер 1 

Технік з ІТ/ІСМ 1 

Водій 1 

Відділ кадрів 

Начальник відділу кадрів 1 

Асистент із нарахування заробітної плати 1 

Помічник відділу кадрів 1 

Відділ комунікацій 

Керівник відділу комунікацій 1 

Менеджер із зовнішніх зв'язків та зв'язків із 

зацікавленими сторонами 
1 

Асистент зі зв'язків із громадськістю/комунікацій 1 

Загальна кількість працівників 75 
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Для підтримки еволюції організаційної структури компанія також планує підготувати/переглянути/оновити 
посадові інструкції для всіх вищезгаданих посад, починаючи з ключових співробітників на рівні керівництва. 

Ми переконані, що реалізація вищезгаданих змін сприятиме покращенню діяльності ЛКП «Зелене місто» та 
досягненню цілей та завдань, заявлених на довгострокову перспективу. 

4. 3 -  Догові р про  надання  комунальних  послуг  

Отримано проєкт  

договору про надання комунальних послуг, розроблений юридичним відділом ЛКП «ЗМ». Було проведено 
попередній аналіз Договору. 

Консультант отримав усі необхідні дані.  

Консультант вивчив текст підписаної кредитної угоди між ЛКП "ЗМ" та Європейським банком реконструкції та 
розвитку (ЄБРР). 

Крім того, в ході виконання завдання було детально розглянуто та проаналізовано грантову угоду між ЛКП "ЗМ», 
ЛМР та ЄБРР, що стосується інвестиційного гранту від Е5Р на реалізацію Проєкту поводження з твердими 
відходами у м. Львів, а також Договір про місцеву гарантію для забезпечення умов виконання боргових 
зобов’язань і підтримку проєкту між ЛМР та ЄБРР. 

Усі вимоги, що містяться у вищезгаданих документах до Договору про надання комунальних послуг, були 
включені до проєкту Договору, запропонованого сторонам. 

Консультант доопрацював проєкт Договору та провів роботу зі сторонами щодо його підписання та реалізації. 

Договір про надання комунальних послуг було підписано ЛКП «Зелене місто» та Львівською міською радою 26 
листопада 2021 року. 

Укладання Договору про надання комунальних послуг між ЛМР та ЛКП «Зелене місто» є однією з умов Програми 
корпоративного розвитку Проєкту поводження з твердими відходами у м. Львів. 

4. 4 -  Пі двищення ефективнос ті  та  мотиваці ї  перс оналу  

Під мотивацією праці розуміють організацію роботи компанії в такий спосіб, щоб кожен намагався виконувати 
професійні обов'язки якнайкраще і «викладався на повну». Іншими словами, кожен працівник отримує 
внутрішній стимул, що підвищує продуктивність праці та спрямований на досягнення загальної мети.  

Максимальне сприяння керівництву підприємства в розробці системи мотивації для працівників має надавати 
персонал, що працює з кадрами, і насамперед HR-менеджер.  

Якщо раніше HR-відділи підприємств займалися в основному рекрутингом та кадровим адмініструванням, а 
метою їх роботи були пошук, навчання та утримання персоналу, то в сучасних умовах крім рекрутера необхідний 
HR-фахівець, який спільно з керівництвом компанії займався б розвитком кадрового потенціалу – розвитком і 
підтримкою корпоративної культури, формуванням команди компанії. Основна мета діяльності HR-фахівця – 
сприяти всебічному професійному внеску персоналу в досягнення спільних цілей Компанії та споживачів послуг.  

Одним з перших завдань ЛКП «Зелене місто» щодо збільшення свого потенціалу є організація системи мотивації 
персоналу, за якої співробітники мають щире бажання працювати ефективно. 

Щоб зрозуміти як поліпшити ефективність роботи персоналу, треба розібратися з можливими причинами низької 
результативності працівників. 

До основних перешкод, які заважають співробітникам працювати ефективніше, можна віднести: 

1. Відсутність мотивації, насамперед внутрішньої.   

Збільшення ефективності персоналу багато в чому ґрунтується на зовнішніх та внутрішніх стимулах. 
Мотивація - була, є і буде головною рушійною силою у напряму досягнення нових результатів. 
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Найчастіше, увага керівництва компанії приділяється зовнішній системі мотивації (матеріального 
заохочення, визнання заслуг). Подібна мотивація застосовується і на ЛКП «Зелене місто»), а про 
внутрішню мотивацію самого співробітника часто-густо ніхто не  замислюється. 

А між тим, внутрішня мотивація має більший вплив на ефективність роботи. Вона ґрунтується на 
самоаналізі досягнутих результатів. Найвірніше рішення – це давати персоналу самостійно оцінювати 
свою роботу В ідеалі результат має співпадати з оцінкою керівника. При такому підході людина відчуває, 
що тільки вона може вплинути на свої досягнення, а отримана винагорода є заслуженою. 

2. Відсутність навчання. 

Можливості навчатися виступає у ролі мотиваційного чинника розвитку та зростання персоналу. Для 
керівництва це ще й інвестиція у підвищення лояльності працівників та задоволеності споживачів. 

3. Відсутність контролю. 

Серед компаній можна виділити тих, хто контролює процес та тих, хто контролює результат. Контроль 
обов’язково має бути, але який саме – процесу чи результату - залежить від сфери діяльності 
підприємства. 

4. Негативне корпоративне середовище. 

Корпоративна культура створює соціально-психологічні умови праці. Вона є середовищем, яке надихає, 
мотивує, підтримує. Потрапляючи у несприятливу атмосферу, співробітник має два можливі шляхи 
виходу: перший – звільнення з роботи, і другий – адаптація до середовища. Навіть гарні співробітники 
можуть «заразитися вірусом» недбалості, безвідповідальності, лінощів, якщо ці віруси розповсюджені у 
робочому середовищі. Іноді, єдиним шляхом виходу із ситуації є звільнення персоналу, який не поділяє 
місію компанії та тягне колектив назад. 

5. Відсутність цілей та KPI. 

Використання системи KPI проводиться з метою оцінки ефективності роботи працівників. Причиною 
поганих результатів може бути відсутність цілей або їхня некоректна постановка. 

Цілі та метрики вимірювання результату є неподільними. Для того, щоб співробітники досягали цілей, 
вони повинні брати участь в їх формулюванні. Через постановку мети приходить усвідомлення, чого 
прагнути і як цього досягти. Спущені зверху цілі не знайдуть належної підтримки колективу, оскільки 
працівники не відчуватимуть себе причетними до їх розроблення тому їх досягнення також буде 
проблематичним.   

6. Невиправдані очікування. 

Як правило, хороші співробітники долучаються до роботи з великим ентузіазмом. Вони пройшли 
співбесіду, дізналися про діяльність підприємства та погодилися з усіма умовами. Але весь запал зникає, 
коли все виявляється зовсім не так. Завищення очікувань претендента погано відбивається як на його 
подальшій роботі, так і на репутації компанії. Тому варто бути завжди чесними із претендентами та 
своїми співробітниками. “Золоті гори” додають привабливості лише на першому етапі, але потім 
завдають лише збитків. 

Розрахунок показників ефективності має проводитися на базі комплексного аналізу: 

 обсяг виконаної роботи 

 складність поставлених завдань 

 особливості функціональних обов'язків 

 отримані результати 

Кожна посада має свої критерії оцінки праці. Вони обов'язково мають бути: 

 досяжними; 

 обґрунтованими; 

 мотивуючими; 

 відповідними змісту роботи; 
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 гнучкими та адаптивними щодо змін у компанії. 

 
Консультант також пропонує використання грейдування – це одна із сучасних методик підвищення 
працездатності персоналу. Такий метод мотивації персоналу дозволяє сформувати ієрархічну «драбину» 
працівників щодо їхньої цінності для компанії, на підставі якої розраховується система винагороди за 
роботу кожного працівника.  

Критерії оцінювання, що застосовуються у грейдуванні, є такими:  

 кваліфікація, 

 освіта 

 відповідальність, 

 старанність, 

 продуктивність. 

Компанія розробить та впровадить систему мотивації персоналу, яка включатиме ряд ключових показників 
ефективності (КПЕ). 

Така система складатиметься з трьох підсистем: 

1. Матеріальна мотивація (премії за результатами роботи, матеріальне стимулювання працівників, 
наявність соціального пакета). На ЛКП «Зелене місто» діє політика преміювання.  

2. Нематеріальна мотивація (кар'єрне зростання, професійне зростання та розвиток, додаткове навчання 
за рахунок компанії, усна або письмова подяка керівника за виконану роботу, публічне визнання 
особистого вкладу співробітника, присвоєння звання «найкращий співробітник», можливість брати 
участь в управлінні компанією, гнучкий графік роботи, тощо) 

3. Персональна відповідальність та контроль (набір ключових показників ефективності персоналу (КПЕ) 
та їх «прив'язка» до керівників підрозділів та конкретних виконавців). 

При цьому для кожного структурного підрозділу компанії буде розроблено наступне: 

▬ Цілі, які мають бути досягнуті 

▬ Ключові показники ефективності для вимірювання (оцінки) ступеня досягнення цих цілей. Основна 
увага приділятиметься найважливішим, так званим «ключовим» показникам. 

Зокрема для кадрової служби та HR-фахівців основними цілями діяльності є такі:  

 всебічне сприяння професійному внеску персоналу ЛКП «Зелене місто»» у досягнення спільних 
цілей як підприємства, так і споживачів послуг; 

 розвиток кадрового потенціалу ЛКП «Зелене місто» 

 удосконалення корпоративної культури ЛКП «Зелене місто» 

 формування ефективної команди підприємства.  

Приклад KPI для кадрової служби (показники мають бути дезагреговані за статтю): 

▬  кількість закритих вакансій у строк;  

▬  кількість працівників, які підвищили кваліфікацію; 

▬   кількість проведених тренінгів для працівників зі створення команди, формування іміджу ЛКП тощо;   

▬   кількість працівників у кадровому резерві на заміщення керівних посад; 

▬   кількість тих, хто звільнився; 

▬   % плинності працівників на випробувальному терміні.  

Цілі та КПЕ переглядатимуться щороку. 

4. 5 -  Удос коналення  і нформаці йної  с ис теми менеджменту  ( І СМ)   

І нформаці йна  с ис тема  компані ї  
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Інформаційна система компанії повинна включати в себе бази даних та засоби автоматизації окремих служб 
компанії, інформаційну взаємодію між виробничими підрозділами та службами, засоби аналітичної обробки, 
моніторингу та звітності.  

Поточна інформаційна система Компанії включає інформаційні системи для автоматизації окремих служб 
компанії, а саме, інформаційну систему відділу обліку та контролю (використовується система 1С Бухгалтерія) 

Окремі служби компанії не мають спеціальних засобів автоматизації та використовують стандартне офісне 
програмне забезпечення.  

Інформаційна система бухгалтерії повинна забезпечувати взаємодію та електронний обмін даними із зовнішніми 
контрагентами в необхідних обсягах (міський обчислювальний центр, управління соціального захисту населення, 
банківські установи в частині обсягів споживання, нарахувань, наданих пільг та субсидій та платежів споживачів 
за надані послуги).  

Як невід'ємна частина інформаційної системи компанії, сайт компанії повинен забезпечувати інформаційну 
підтримку діяльності компанії, зворотний зв'язок із споживачами. Веб-сайт повинен містити актуальну 
інформацію для споживачів: 

▬ основні питання користування та оплати послуг (вартість послуг, регулювання, оплата послуг, 
заборгованість, облік споживання та перевірка лічильників, звернення громадян) 

▬ нормативні правові акти, що регулюють надання житлово-комунальних послуг та облік споживання, 
соціальний захист споживачів 

▬ інформація про компанію, її діяльність та плани розвитку. 

І нформаці йна  с ис тема  реє с траці ї  с поживачі в,  облі ку  с поживання  та  
оплати пос луг  

Інформаційна система реєстрації споживачів, обліку споживання та оплати послуг має забезпечувати реалізацію 

наступних функцій: 

▬ Облік та ведення реєстру споживачів;  

▬ Облік споживання послуг, нарахувань та платежів за спожиті послуги; 

▬ Облік боржників, суми заборгованості та претензійна робота з боржниками; 

▬ Статистична звітність, підготовка звітів та аналітичних звітів. 

Повинен вестись облік пільговиків, на кожного пільговика має бути заведена інформаційна картка пільговика, а 
також має вестись облік споживачів, які використовують субсидії на оплату послуг.  

База даних повинна містити всю інформацію, необхідну для обліку споживачів, обліку споживання, формування 
рахунків на оплату, розрахунків за надані послуги.  База даних повинна мати достатню інформацію, необхідну 
для забезпечення реалізації послуг.   

Реєстр споживачів – населення – повинен також містити відомості про договори на надання послуг. Договори з 
постачальниками продукції та послуг також мають реєструватися бухгалтерією (у бухгалтерській базі 1С). 

Інформаційна система реєстрації споживачів, обліку споживання та оплати послуг також має забезпечувати 
електронний обмін даними із зовнішніми контрагентами: 

▬ обмін даними з міським обчислювальним центром щодо споживання, нарахування, оплати послуг, 
нарахованим та відшкодованим пільгам та субсидіям; 

▬ обмін даними з Департаментом соціального захисту населення щодо сум субсидій, нарахованих 
споживачам, та інформацією про громадян, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг; 

▬ обмін даними з банківськими установами щодо оплати послуг споживачами; 
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На базі такої інформаційної системи буде впроваджено багаторівневу систему моніторингу та звітності для обліку 
споживачів, споживання та оплати послуг. Повинна бути передбачена можливість формування різних звітів з 
різним терміном подання стосовно: 

▬ стану нарахувань та оплати послуг за категоріями споживачів; 

▬ кількості споживачів, які користуються пільгами та житловими субсидіями 

▬ обсягу нарахувань за наданими пільгами та житловими субсидіями, стану відшкодування з бюджету 
нарахованих пільг та житлових субсидій; 

▬ облік перевищення нарахованих житлових субсидій; повернення до бюджету невикористаних сум 
субсидій; 

▬ облік заборгованості споживачів з оплати послуг, класифікація боржників за рівнем заборгованості 

▬ облік заходів щодо зниження заборгованості, стан претензійної роботи з боржниками. 

Завдання  щодо розвитку  і нформаці йної  с ис теми компані ї    
Основними завданнями розвитку інформаційної системи компанії є створення інтегрованої інформаційної 
системи та бази даних компанії, інформаційна та технічна підтримка діяльності всіх служб компанії, з можливістю 
самостійного функціонування та взаємодії з іншими службами компанії, які включають:  

▬ впровадження сучасної системи розрахунків за послуги (білінгової системи), її інтеграція з базою даних 
компанії та системою обміну даними з міськими службами; 

▬ удосконалення веб-сайту компанії, використання засобів взаємодії зі споживачами з використанням 
Інтернету, а саме: доступ споживачів до персональних даних, створення особистого кабінету; 

▬ використання функціональних засобів автоматизації окремих служб підприємства;  

▬ інтеграція засобів автоматизації окремих служб підприємства в єдину інформаційну систему 
підприємства; 

▬ розробка та впровадження інтегрованої системи звітності та моніторингу діяльності компанії. 

Інформаційно-аналітична система звітності та моніторингу компанії повинна інтегрувати показники діяльності 
для різних рівнів укрупнення інформації – для керівників підрозділів, керівництва компанії, для міських органів 
влади та для інформування громадськості, та з різною (встановленою) періодичністю на основі даних усіх служб 
компанії.  

З розвитком інформаційних технологій та розробкою нових процедур взаємодії із зовнішніми суб'єктами, ЛКП 
«Зелене місто» збирається вдосконалити процедури управління інформаційною безпекою для того, щоб:  

▬ гарантувати безперервність та правильність роботи інформаційних систем у компанії; 

▬ забезпечити захист персональних даних споживачів та контрагентів;  

▬ забезпечити захист майнових прав та інтелектуальної власності компанії та відповідно до вимог 
цивільного, адміністративного та господарського законодавства. 

Удосконалення інформаційної системи компанії також передбачає впровадження сучасної корпоративної 

системи електронної пошти.  
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5 -  ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФІ НАНСОВОГО УПРАВЛІ ННЯ 
 

5. 1 -  Ці лі  та  методолог і я  FOPI P та  передовий дос ві д 

Розробка Програми покращення фінансових та операційних показників (FOPIP) була погоджена з ЄБРР з метою 
досягнення загального успіху проєкту – підвищення комерційної стабільності Компанії та забезпечення надання 
високоякісних послуг кінцевому споживачеві. 

Програма покращення фінансових та операційних показників (FOPIP) – це інструменти для вимірювання та 
відстеження прогресу в основних галузях діяльності компанії. 

У цьому завданні Консультант надає свої міркування щодо короткострокових заходів, які, на його думку, 
необхідні ЛКП «Зелене місто» для покращення його фінансових та операційних показників (FOPIP). 

Метою ПКР є зміцнення ЛКП «Зелене місто» відповідними ресурсами для максимально ефективної роботи, для 
надання послуг, необхідних місцевому муніципалітету, та для роботи як фінансово стійка організація, здатна 
оплачувати необхідні операційні витрати, а також погашати кредит ЄБРР.  

Цей розділ також включає деякі середньострокові та довгострокові заходи, які Консультант планує розробити в 
рамках реалізації Плану корпоративного розвитку. Потім основна частина цього розділу буде повністю 
присвячена заходам FOPIP, визначеним Консультантом та заздалегідь узгодженим з Компанією. Нарешті, у 
заключній частині ми представимо покроковий докладний план дій, який буде реалізований Компанією за 
сприяння Консультанта. 

Програма операційного та фінансового поліпшення складається з визначення та реалізації корпоративних, 
фінансових та операційних кроків та заходів щодо покращення фінансової стабільності Компанії. Тут необхідно 
буде розглянути та зосередитись на необхідних заходах для досягнення відповідних зобов’язань, які вимагаються 
у фінансовому документі ЄБРР. Ці покращення повинні включати короткостроковий вплив на діяльність ЛКП 
«Зелене місто», при цьому відповідні роботи мають бути заплановані на найближчі два роки. Рішення щодо них 
має бути прийняте керівництвом ЛКП «Зелене місто» після внутрішнього спільного обговорення та погодження з 
Адміністрацією міста та за сприяння Консультанта. 

Логіка, підхід та методологія полягають у наступному: 

▬ Визначити внутрішні «рушійні сили» (сильні сторони), які ЛКП «Зелене місто» може використовувати з 
метою розвитку; 

▬ Визначити внутрішні «обмеження» (слабкі сторони), що перешкоджають належному розвитку; 

▬ Визначити «сприятливі» зовнішні умови (можливості), які можуть допомогти ЛКП «Зелене місто» в 
розвитку; 

▬ Визначити можливі проблемні сторони компанії (загрози), які можуть загрожувати успішному 
функціонуванню ЛКП «Зелене місто». 

Потім, після аналізу всіх цих характеристик, визначити фактори, що впливають на якість цих характеристик, та 
визначити план підтримки та покращення можливостей та сильних сторін, а також план дій щодо усунення, 
контрольного вимірювання та мінімізації впливу загроз та слабких сторін. 

Для ЛКП «Зелене місто» метою «Програми покращення фінансових та операційних показників (FOPIP)» у 
короткостроковий період (2 роки) буде підвищення операційної та управлінської ефективності, а саме: зниження 
витрат, підвищення рівня обслуговування, впровадження методології збору операційних даних для вимірювання 
та аналізу раніше встановлених показників для покращень, які піддаються вимірюванню, та швидкого реагування 
у чітко визначені терміни. 

Вона складатиметься з заходів, що охоплюють такі важливі галузі: технічне, адміністративне, комерційне, 
логістичне, фінансове, бюджетне, контрольне управління та управління людськими ресурсами. 

Під час попередніх обговорень з Клієнтом ми визначили такі пріоритетні напрямки: 

 вдосконалення поточного бізнес-плану  

 управлінська звітність та розкриття інформації  

 бюджетування та планування (аналіз відхилень та коригувальні дії) 
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 фінансова модель (довгостроковий план) 

 звітність та моніторинг плану реалізації FOPIP 

 управління грошовими коштами (тарифи, зобов'язання, ліквідність) 

 капітальні вкладення та інвестиційна програма 

 бухгалтерський облік  

 аналіз та контроль витрат (відповідно до бюджету) 

 фінансова звітність та МСФЗ 

 короткострокова дебіторська заборгованість 

 облік активів 

 створення резервів  

 комерція  

 розрахунок тарифів 

 управління клієнтами 

 управління підрядниками 

 аналіз ефективності роботи ділянок та маршрутів 

 якість обслуговування (зворотний зв'язок)  

 аналіз інформаційних систем  

 єдина база даних для управлінського обліку, бюджетування та бухгалтерії 

 визначення необхідних умов та потреб для майбутньої системи розрахунків за послуги (білінгу) клієнтів  

 Договір про надання комунальних послуг і ключові показники ефективності 

 Кадрова політика (розробка програми оцінки особистої ефективності та програми преміювання) 

 

Всі ці аспекти будуть розбиті на вузькі завдання з описом мети та завдання реалізації кожного з них та описом 
очікуваних результатів у фінансовому чи кількісному вираженні. Для кожного з них будуть визначені необхідні 
дії, терміни та обов'язки. На цій основі буде підготовано «Лист моніторингу з контролю та реалізації заходів, 
передбачених у FOPIP» (область, захід, підхід до рішення, особливості, відповідальна особа, дата реалізації та хід 
виконання). Це буде основою моніторингу для регулярних оглядів проєкту. 

FOPIP містить план заходів щодо кожного з напрямків програми. Консультант вважає, що такі заходи можуть 
включати, але не обмежуватимуться наступним: 

(1) Технічна експлуатація; 

(2) Фінансове становище (фінансове планування та облікова політика); 

(3) Корпоративний та організаційний розвиток (системи обліку та розрахунків, робота з клієнтами та 
врегулювання претензій, оцінка та розвиток персоналу). 

Реалізація цієї програми FOPIP має розпочатися відразу після її фіналізації. 

Поліпшуючи фінансовий стан компанії відповідно до ТЗ Консультант планує відслідковувати 3 ключові фінансові 
показники, які ляжуть в основу FOPIP: 

 

1) Діяльність із залучення доходів 

Консультант спільно з Компанією підготує рекомендації щодо тарифної політики для послуг із поводження 
з твердими побутовими відходами, включаючи вплив інфляції, з врахуванням вимог ЄБРР. На виконання 
цього завдання Консультант проведе дослідження тарифів з урахуванням соціального аналізу, щоб 
визначити готовність населення платити.  

2) Процедури збору доходів  
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Консультант спільно з Компанією повинен проаналізувати наявні процедури виставлення рахунків та 
оплати, щоб виявити будь-які недоліки та надати рекомендації щодо управління дебіторською 
заборгованістю та відносинами з клієнтами; 

Для забезпечення того, щоб Компанія отримувала повні та своєчасні платежі за збір ТПВ від усіх груп клієнтів, 
Консультант разом із Замовником розробить процедури виставлення рахунків, включно з примусовими 
заходами щодо неплатників. Метою завдання буде підвищення рівня збору доходів. 

3) Бухгалтерський облік, виставлення рахунків, бюджетування та управління грошовими коштами 

Консультант спільно з Компанією проведе огляд та аналіз поточної системи бухгалтерського обліку та 
виставлення рахунків, практики бюджетування та фінансового управління, а також пов'язаної з ними 
правової бази, виявляючи будь-які очевидні недоліки та потреби в покращенні. 

В рамках завдання Консультанта Консультант порекомендує систему бухгалтерського обліку та виставлення 
рахунків, що відповідає міжнародним («МСФЗ») та місцевим бухгалтерським практикам та інтегровану до 
Єдиної інформаційної системи. 

Консультант надасть Компанії допомогу у перегляді поточної фінансової звітності МСФЗ. 

Консультант спільно з Клієнтом розгляне та порекомендує систему бюджетування з інтегрованою системою 
контролю бюджету (це дозволить вести облік та бюджет майбутнього проєкту окремо від операційних 
рахунків Компанії). 

5. 2 -  Огляд поточног о  фі нанс овог о  с тану  ЛКП «Зелене  мі с то»   

Фінансові результати діяльності ЛКП «Зелене місто» представлені у таблиці нижче: 

 

Фінансові результати діяльності ЛКП «Зелене місто» (2018 – 2021 рр.) 

 

За результатами діяльності чистим фінансовим результатом діяльності є збиток, який становив 4 399,0 тис. 
грн. у 2018 році, 20 263,0 тис. грн. у 2019 році, 55 883,0 тис. грн. у 2020 році. Фінансовим результатом від 
операційної діяльності за досліджуваний період для Компанії був збиток, який мав тенденцію до зростання 
протягом 2018-2020 років.  

Інші операційні витрати включають витрати на створення резерву під потенційну заборгованість, допомогу 
по хворобі, банківські послуги, штрафи, присуджені борги, судові видатки, курсові різниці. 

Результати діяльності Компанії у аналізованому періоді характеризуються перевищенням сукупних витрат 
над сукупними доходами. Так, сукупні витрати в 2019 році порівняно з 2018 роком збільшилися в 4,6 рази, 
у 2020 порівняно з 2019 роком – у 2,7 рази, при цьому абсолютне зростання сукупних доходів за ці ж періоди 
порівняно не збільшилося. 

1) Собівартість та її структура 

Фактична собівартість за 2020 рік (найбільша за всі роки) склала 29 791,7 тис. грн., зокрема:  

2018 2019 2020
І кв. 

2021
ІІІ кв. 2021 ІІІ кв. 2021 2021 2021-2020 2021-2020%

факт факт факт факт екстраполяція факт
екстраполяці

я по 9 міс.
  +/-   +/-%

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)
27 62 2 768 582 1 746 1 691 2 255 -513 -19

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)
516 487 29 792 5 209 15 627 11 926 15 902 -13 890 -47

Валовий результат -489 -425 -27 024 -4 627 -13 881 0 27 024 -100

Інші операційні доходи 1 770 4 340 7 472 22 416 31 371 41 828 37 488 864

Інші доходи 698 2 940 575 181 543 225 300 -275 -48

Адміністративні витрати 4 341 8 633 12 126 2 806 8 418 8418 11 224 -902 -7

Інші операційні витрати 10 2 970 15 030 4 880 14 640 33 866 45 154 30 124 200

Інші витрати 156 2 6 1 237 1 649 1 493 957

Фінансові витрати 258 11 946 6 462 0 0 -6 462 -100

Фінансові результати від операційної 

діяльності: 
-4 399 -20 263 -55 883 -4 662 -13 986 -13 741 -18 321 37 562 -67

Чистий фінансовий результат: -4 399 -20 263 -55 883 -4 662 -13 986 -13 741 -18 321 37 562 -67

Показники
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 витрати на компостування – 20 429,7 тис. грн. 68,6%;   

 витрати на полігон – 3 054,9 тис. грн, 10,3 %; 

 витрати на заробітну плату – 5 184,5 тис. грн, 17,4 %;  

 інші витрати – 1 102,3 тис. грн, 3,7%. 

У 2021 році собівартість знизилася на 13 890 тис. грн, 47% (розрахунковий показник) відносно 2020 року 
(див. висновки та пропозиції нижче). 
 
2) Порівняння собівартості та чистого доходу 

За підсумками 2020 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 2 768 тис. грн - у 
10 разів менше за витрати на собівартість - 29 792 тис. грн. 

У 2021 році це співвідношення знизилося (розрахунковий  показник): чистий дохід практично не змінився і 
склав 2 255 тис. грн – у 7 разів менше за витрати на собівартість (знизився на 47%) - 15 902 тис. грн. Показник 
чистого доходу потребує значного покращення. (Див. висновки та пропозиції нижче).   

3) Інші витрати (адміністративні та інші операційні витрати) – Чому вони існують? Чому вони 
змінюються? Що з цього випливає?  

Адміністративні витрати (включно з витратами, пов'язаними з використанням службового транспорту, 
заробітною платою та іншими адміністративними витратами) мають тенденцію до постійного зростання та 
на кінець 2020 року склали 12 126 тис. грн.   

Інші операційні витрати також динамічно зростали і на кінець 2020 року склали 15 030 тис. грн. (Інші 
операційні витрати включають витрати на створення резерву під потенційну заборгованість, допомогу по 
хворобі, банківські послуги, штрафи, присуджені борги, судові видатки, курсові різниці). 

У 2021 році спостерігалося різке (на 30 124 тис. грн, 200%) збільшення інших операційних витрат до 45 154 
млн грн (розрахунковий показник).  

Постійне зростання інших операційних, адміністративних, фінансових витрат, а також відсутність 
відповідного збільшення доходів Компанії призвели до критичного зростання збитків на 01.01.2021 - 55 883 
тис. грн. 

2021 року збитки знизилися до 18 321 тис. грн. (розрахунковий показник) за рахунок зростання інших 
операційних доходів, але негативні тенденції зростання інших операційних витрат збереглися.  

(Див. висновки та пропозиції нижче).  

4) Які витрати/доходи має контролювати Компанія для покращення фінансового результату? 

Насамперед керівництво Компанії має контролювати такі показники:  

▬ Інші операційні витрати - досягти значного зниження 

▬ Адміністративні витрати - стабілізувати та скоротити 

▬ Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - багаторазово збільшити за допомогою 
організації та контролю процесу основного виробництва/послуг, ефективного використання 
виробничих потужностей та контролю за використанням фінансових ресурсів та активів.  

▬ Інша поточна дебіторська заборгованість (231 346 тис. грн.) як джерело потенційних ризиків втрати 
грошових коштів. 

▬ Незавершені капітальні вкладення (141 376 тис. грн.) – цей показник несе ризики довгострокового 
відволікання/втрати коштів кредиторів/власників та потребує постійного контролю з боку керівництва 
Компанії.  (Див. висновки та пропозиції нижче). 

5. 3 -  Полі пшення  фі нанс ової  ді яльнос т і  

Управлінська звітність та розкриття інформації  

Як правило хорошої сучасної практики керівництво компанії має систематично проводити щомісячні огляди 
операцій для моніторингу виконання закладених у бюджет КПЕ та ефективного виконання плану дій з 
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коригуючими кроками, які дозволять чітко притримуватися бюджету. Регулярні огляди операцій 
охоплюватимуть: 

▬ Фінансові показники (бюджет у порівнянні з фактичними даними, аналіз дебіторської заборгованості та 
основних зобов'язань за термінами, інвестиції).  

▬ Огляд основних технічних питань, включно з виробничими даними, показниками ефективності, 
інцидентами, ходом будівництва тощо. 

▬ Огляд даних щодо персоналу  

▬ Якість  

▬ Закупівлі  

▬ Основні КПЕ та загальні цілі.  

Зараз обов'язкові заплановані наради керівництва, на яких розглядаються фінансові та операційні 
показники не проводяться. Фінансовий відділ готує річний бюджет із поквартальним розподілом, який 
переважно вимагається Містом та необхідний для огляду тарифів. Фінансова модель, яка вимагається 
Банком, не оновлюється. Крім того, бухгалтерський відділ складає щоквартальний фінансовий звіт, 
необхідний для уряду та офіційно підписаний керівництвом ЛКП «Зелене місто».  

Для системи управлінської звітності Консультант пропонує на основі бюджетних цифр розробити пакет 
щомісячних звітів, які будуть розподілені по відділах компанії. Потім вони збиратимуть фактичні цифри та 
звітуватимуть на щомісячних оперативних нарадах керівництва з необхідними коригуючими діями. 
Фінансовий відділ повинен підготувати звіт про фінансові показники (прибутки та збитки), основні 
показники балансу, а також звіт про надходження грошових коштів із відповідною відомістю термінів 
заборгованості.  

Заходи:  

▬ Підготовка документа КПЕ, загальних преміальних цілей для менеджерів відділів, а також 
індивідуальних управлінських КПЕ, що відповідають бюджетним цілям всієї Компанії. 

▬ Підготувати пакет моніторингових звітів, які будуть впроваджуватися та переглядатися на нарадах 
керівників із планом коригуючих дій,   

Результати роботи:  

▬ Пакет звітів - Щомісячний огляд операцій, що містить річний бюджет за місяцями у вартості, 
співвідношеннях та кількостях.  

▬ Наприклад, для кожного відділу окремий слайд:  

 Відділ кадрів – кількість співробітників, співвідношення прямих та непрямих трудових 
виробничих витрат, відвідуваність, ефективність, простої, нещасні випадки, плинність 
(ротація), розрахунок премій, продуктивність. 

 Лінія компостування – збір на одну вантажівку, рівень запасів, оборот запасів, час простою 
машин, використання квадратних метрів на складі.  

 
Консультант настійно рекомендує компанії складати короткострокові фінансові плани (щомісячні та 
щоквартальні) та ретельно їх контролювати. Ці плани разом із управлінським обліком на основі показників, 
що буде здійснюватися, та з ІСМ стануть конкретним інструментом для управління фінансовими ресурсами 
та грошовими потоками компанії. 

Ми також рекомендуємо компанії розглянути кілька сценаріїв під час підготовки фінансових планів та 
адаптуватися до найгіршого з них.  

5. 4 -  І нформаці йна  с ис тема  для менеджменту  ( І СМ)  

Аспект FOPIP включає в себе: 

▬ Огляд та аналіз існуючих інформаційних систем менеджменту Компанії («ІСМ») та процедур, 
запроваджених на попередньому етапі, виявлення будь-яких недоліків та потреб у розвитку; 
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▬ Подальший розвиток ІСМ Компанії та забезпечення того, щоб вона реєструвала, контролювала та 
надавала ключову управлінську інформацію за всіма напрямками діяльності Компанії, враховуючи, 
зокрема, що система може виробляти таку фінансову та іншу інформацію, яка необхідна для звітності 
перед третіми особами, державними органами та широким загалом; 

▬ Рекомендувати подальше вдосконалення інформаційних технологій, зокрема специфікацій апаратного 
та програмного забезпечення. 
 
 

 

У Компанії застосовується головна бухгалтерська система з використанням комп'ютерної 

(бухгалтерської) програми «1С:Бухгалтерія». Усі співробітники відділу мають досвід роботи з 

програмою «1С:Бухгалтерія». 

Інформаційна система компанії повинна включати в себе бази даних та засоби автоматизації 

окремих служб компанії, інформаційну взаємодію між виробничими підрозділами та службами, 

засоби аналітичної обробки, моніторингу та звітності.  

Поточна інформаційна система Компанії включає інформаційні системи для автоматизації окремих 

служб компанії, а саме, інформаційну систему відділу обліку та контролю (використовується система 

1С Бухгалтерія) 

Окремі служби компанії не мають спеціальних засобів автоматизації та використовують стандартне 

офісне програмне забезпечення.  

Інформаційна система бухгалтерії повинна забезпечувати взаємодію та електронний обмін даними 

із зовнішніми контрагентами в необхідних обсягах (міський обчислювальний центр, управління 

соціального захисту населення, банківські установи в частині обсягів споживання, нарахувань, 

наданих пільг та субсидій та платежів споживачів за надані послуги).  

Як невід'ємна частина інформаційної системи компанії, сайт компанії повинен забезпечувати 

інформаційну підтримку діяльності компанії, зворотний зв'язок із споживачами. Веб-сайт повинен 

містити актуальну інформацію для споживачів: 

▬ основні питання користування та оплати послуг (вартість послуг, регулювання, оплата послуг, 
заборгованість, облік споживання та перевірка лічильників, звернення громадян) 

▬ нормативні правові акти, що регулюють надання житлово-комунальних послуг та облік споживання, 
соціальний захист споживачів 

▬ інформація про компанію, її діяльність та плани розвитку. 

▬ Інформаційна система реєстрації споживачів, обліку споживання та оплати послуг. 

 

Інформаційна система реєстрації споживачів, обліку споживання та оплати послуг має 

забезпечувати реалізацію наступних функцій: 

▬ Облік та ведення реєстру споживачів;  

▬ Облік споживання послуг, нарахувань та платежів за спожиті послуги; 

▬ Облік боржників, суми заборгованості та претензійна робота з боржниками; 

▬ Статистична звітність, підготовка звітів та аналітичних звітів. 

 

Повинен вестись облік пільговиків, на кожного пільговика має бути заведена інформаційна картка 

пільговика, а також має вестись облік споживачів, які використовують субсидії на оплату послуг.  

База даних повинна містити всю інформацію, необхідну для обліку споживачів, обліку споживання, 

формування рахунків на оплату, розрахунків за надані послуги.  База даних повинна мати достатню 

інформацію, необхідну для забезпечення реалізації послуг.   
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Реєстр споживачів – населення – повинен також містити відомості про договори на надання послуг. 

Договори з постачальниками продукції та послуг також мають реєструватися бухгалтерією (у 

бухгалтерській базі 1С). 

Інформаційна система реєстрації споживачів, обліку споживання та оплати послуг також має 

забезпечувати електронний обмін даними із зовнішніми контрагентами: 

▬ обмін даними з міським обчислювальним центром щодо споживання, нарахування, оплати послуг, 
нарахованим та відшкодованим пільгам та субсидіям; 

▬ обмін даними з Департаментом соціального захисту населення щодо сум субсидій, нарахованих 
споживачам, та інформацією про громадян, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг; 

▬ обмін даними з банківськими установами щодо оплати послуг споживачами. 

 

На базі такої інформаційної системи буде впроваджено багаторівневу систему моніторингу та 

звітності для обліку споживачів, споживання та оплати послуг. Повинна бути передбачена 

можливість формування різних звітів з різним терміном подання стосовно: 

▬ стану нарахувань та оплати послуг за категоріями споживачів; 

▬ кількості споживачів, які користуються пільгами та житловими субсидіями 

▬ обсягу нарахувань за наданими пільгами та житловими субсидіями, стану відшкодування з бюджету 
нарахованих пільг та житлових субсидій; 

▬ облік перевищення нарахованих житлових субсидій; повернення до бюджету невикористаних сум 
субсидій; 

▬ облік заборгованості споживачів з оплати послуг, класифікація боржників за рівнем заборгованості 

▬ облік заходів щодо зниження заборгованості, стан претензійної роботи з боржниками. 

 

Завдання щодо розвитку інформаційної системи компанії   

Основними завданнями розвитку інформаційної системи компанії є створення інтегрованої інформаційної 
системи та бази даних компанії, інформаційна та технічна підтримка діяльності всіх служб компанії, з 
можливістю самостійного функціонування та взаємодії з іншими службами компанії, які включають:  

▬ впровадження сучасної системи розрахунків за послуги (білінгової системи), її інтеграція з базою даних 
компанії та системою обміну даними з міськими службами; 

▬ удосконалення веб-сайту компанії, використання засобів взаємодії зі споживачами з використанням 
Інтернету, а саме: доступ споживачів до персональних даних, створення особистого кабінету; 

▬ використання функціональних засобів автоматизації окремих служб підприємства;  

▬ інтеграція засобів автоматизації окремих служб підприємства в єдину інформаційну систему 
підприємства; 

▬ розробка та впровадження інтегрованої системи звітності та моніторингу діяльності компанії. 

 

Інформаційно-аналітична система звітності та моніторингу компанії повинна інтегрувати показники 
діяльності для різних рівнів укрупнення інформації – для керівників підрозділів, керівництва компанії, для 
міських органів влади та для інформування громадськості, та з різною (встановленою) періодичністю на 
основі даних усіх служб компанії.  

З розвитком інформаційних технологій та розробкою нових процедур взаємодії із зовнішніми суб'єктами, 
ЛКП «Зелене місто» збирається вдосконалити процедури управління інформаційною безпекою для того, 
щоб:  

▬ гарантувати безперервність та правильність роботи інформаційних систем у компанії; 

▬ забезпечити захист персональних даних споживачів та контрагентів;  
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▬ забезпечити захист майнових прав та інтелектуальної власності компанії та відповідно до вимог 
цивільного, адміністративного та господарського законодавства. 

Удосконалення інформаційної системи компанії також передбачає впровадження сучасної 

корпоративної системи електронної пошти.  

Цільова ІСМ: Система планування ресурсів підприємства (СПРП) 

У рамках цього завдання Консультант переглянув та проаналізував наявні Інформаційні системи управління 
(«ІСМ») та процедури ЛКП «Зелене місто» з точки зору покращення та розширення автоматизації та 
комп'ютеризації. Ми створили рекомендації щодо комп'ютерної ІСМ, яка реєструватиме, контролюватиме 
та надаватиме ключову управлінську інформацію за всіма напрямками діяльності компанії, враховуючи, 
зокрема, що система може виробляти таку фінансову та іншу інформацію, яка необхідна для звітності перед 
керівництвом та третіми особами, державними органами та широким загалом.  

Установки СПРП 

У зв'язку з фактичним станом проєкту відома лише частина цільового процесу компанії. СПРП буде 
настроєно консультантом на основі фактичного процесу, визначеного для діяльності ЛКП «Зелене місто». 
Відповідальний за ІСМ на підприємстві повинен бути навчений налаштовувати модулі СПРП відповідно до 
своїх технічних навичок. Відповідальна особа відповідатиме за модифікацію СПРП самостійно, крок за 
кроком, коли процес буде перевірено та впроваджено. Місцевий постачальник технічного обслуговування, 
який буде найнятий ЛКП «Зелене місто», може надати відповідальній за ІСМ особі допомогу в налаштуванні 
модулів СПРП відповідно до нового процесу.  

Мета і обсяг СПРП 

Як з технічного, так і з ділового погляду ІСМ має забезпечити успішне управління процесами ЛКП «Зелене 
місто». Підприємство повинно буде інтегрувати нових співробітників та полегшити їхнє ознайомлення з його 
внутрішніми процедурами завдяки системі.  

У зв'язку з цим, консультант рекомендує впровадити СПРП або розвинути наявну систему 1С. 

СПРП – це програмна архітектура, що полегшує потік інформації між різними функціями всередині 
організації. Також СПРП полегшує обмін інформацією між організаційними підрозділами та географічними 
точками, наприклад, між адміністративним центром, розташованим на території полігону, та 
перевантажувальними станціями. Це дозволяє особам, які приймають рішення, своєчасно, надійно та 
послідовно отримувати необхідну інформацію в масштабах усього підприємства. 

СПРП забезпечить основу, потрібну для інформаційної системи ЛКП «Зелене місто». В основі цього 
корпоративного програмного забезпечення лежить центральна база даних, яка витягує дані з модульних 
додатків, що працюють на загальній обчислювальній платформі, та подає їх у ці додатки, тим самим 
стандартизуючи бізнес-процеси та визначення даних у єдиному середовищі.  З СПРП-системою дані 
потрібно вводити лише один раз. Система забезпечує узгодженість і наочність чи прозорість у межах всього 
підприємства.  Основною перевагою СПРП є легкий доступ до надійної, інтегрованої інформації. Супутньою 
перевагою є усунення надлишкових даних та раціоналізація процесів, що призводить до суттєвої економії 
коштів. Інтеграція між бізнес-функціями полегшує комунікацію та обмін інформацією.  

Інтегрована система розрахунків за послуги (білінгова система)  

Для контролю дебіторської заборгованості різних майбутніх клієнтів, виставлення рахунків та платежів ЛКП 
«Зелене місто» має насамперед зосередитись на білінговій системі, інтегрованій у бухгалтерську та 
торговельну ІСМ.  

Це завдання може бути поставлене перед майбутнім учасником тендеру для майданчиків збору відходів, 
який може надати стандартний пакет програмного забезпечення для білінгу в рамках системи SCADA, 
сумісний із системою обліку на ЛКП «Зелене місто», яка вже розроблена для інших клієнтів і в даний час 
встановлена та десь функціонує. 

Майбутня білінгова система має бути заснована на сучасних інформаційних технологіях, що повністю 
підтримуються її виробником, та на транзакційній реляційній базі даних Oracle або еквівалентній. 

Білінгова система має відповідати міжнародним стандартам якості. Виробник системи повинен відповідати 
стандарту ISO 9001-2008 (діяльність у галузі виробництва та впровадження інформаційних систем). 
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Білінгова система повинна легко адаптовуватися адміністратором (і операторами в конкретних випадках, 
вказаних нижче) до нових білінгових ситуацій шляхом додавання записів, таблиць, правил, процедур, як це 
зазвичай передбачено сучасними базами даних. Адміністратор повинен мати можливість надавати 
повноваження кожному користувачеві, який обслуговує клієнтів, незалежно від повноважень, встановлених 
для диспетчерських функцій. Усі процедури, масова обробка даних у системі (наприклад, при підготовці 
звітів тощо) та розрахунки, пов'язані з білінговою системою, повинні виконуватись без порушення доступу 
служби підтримки клієнтів до білінгової системи. Наведені нижче вимоги до білінгової системи були 
організовані так, якби вона складалася з декількох «модулів».  

Білінгова система повинна складатися з наступних модулів: 
 

1. Рахунки-фактури клієнтів 

2. Контракти 

3. Тарифи та розцінки  

4. Модуль «Розрахунки» повинен керувати всіма процедурами, необхідними для підготовки, 
розрахунку та публікації рахунків  

5. Звіти та статистика 

 
Після завершення білінгових операцій дня білінгова система генерує всі бухгалтерські записи, отримані в 
результаті виставлення рахунків, у певних форматах, які вимагаються бухгалтерською системою ЛКП 
«Зелене місто», для їх передачі в електронному вигляді.  

Глобальний огляд СПРП  

Відповідно до вираження потреб СПРП буде відповідати за 10 наступних функціональних видів діяльності у 
вигляді 10 модулів, включених у програмне забезпечення. Модулі є частинами 3 глобальних видів 
діяльності, як описано в техніко-економічному обґрунтуванні та підтверджено відповідальним за ІСМ: 

 
 

 
 

5. 5 -  Бюджет  та  вдос коналення  поточног о  бі знес - плану   

(1) Вдосконалення поточного бізнес-плану 

У 2018 році було випущено останню версію фінансової моделі в рамках техніко-економічного 
обґрунтування, виконаного до запуску проєкту. Мета цього фундаментального документа, який став 
основою для 

Бухгалтерська 
система

2. Виставлення 
рахунків

4. Закупівлі

7. Прайс-лист

Управління 
потоками відходів

1. Управління збором 
відходів

3. Майданчики збору

6. Виготовлення

Система планування

5. Управління 
послугами

8. Склад

9. Загальний 
інженерний розвиток

10. Екологічний 
моніторинг
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майбутніх запозичень у ЄБРР та ЄІБ, полягала у наданні допомоги Львівській міській раді та ЛКП «Зелене 
місто» в розробці стратегії поводження з ТПВ для міста: комплексні заходи із запобігання утворення, 
переробки, збирання, перевезення, обробки та утилізації відходів з урахуванням технічних, екологічних, 
фінансових, економічних і соціальних аспектів. 

Розроблену фінансову модель з кількома сценаріями було передано до фінансового відділу ЛКП «Зелене 
місто». З того часу компоненти проєкту змінилися та розширилися, і сьогодні керівництво Компанії має 
чіткіше уявлення про подальшу організаційну структуру. Місто поставило перед ЛКП «Зелене місто» 
конкретні завдання, а загальна економічна ситуація та індекси також змінилися.  

Під час обговорення з Клієнтом Консультант дізнався, що наявна фінансова модель фактично вже застаріла, 
бо ніколи не оновлювалася. Проте річні бюджети та прогнози відповідно до вимог Міста часто 
переглядаються, і вони відрізняються від фінансової моделі та не задовольняють потреби в звітності щодо 
управління фінансовими коштами.  

Необхідно терміново оновити наявну фінансову модель та адаптувати її до управлінських вимог, що 
дозволить контролювати хід виконання під час оглядів операцій.  

Консультант розглядає це завдання як першочергове, яке не потребує великих трудовитрат і не забере 
багато часу, але дозволить керівництву компанії побудувати прозорі процедури прогнозування та 
бюджетування. 

Заходи:  

▬ Огляд та оновлення фінансової моделі початковими цифрами станом на 01.01.2022 р.  

 

(2) Бюджетування  

Бухгалтерське програмне забезпечення, яке використовується ЛКП «Зелене місто» - 1С 8 УПП, в даний час 
обмежено функціями бухгалтерського обліку. Хоча це програмне забезпечення містить модуль 
бюджетування, він не використовується. Отже, з існуючої облікової політики та системи неможливо легко 
дізнатися про витрати та доходи по прибутку/центру витрат.  

Механізми підсистеми «Бюджетування» забезпечують побудову довільних фінансових моделей за 
допомогою елементарних «цеглинок» - бюджетних показників. 

Бюджетний показник у термінології підсистеми відповідає певному показнику підприємства, який має 
сумове та/або кількісне вираження. Показники не мають балансів на початок і кінець періоду, система фіксує 
лише об'ємні значення показників (обіг) за період. 

Фінансова модель дозволяє планувати у найпростішій формі основний фінансовий цикл, рентабельність, 
прибуток та грошовий потік підприємства на будь-яку кількість періодів. Можна планувати підвищення ціни 
на сировину, зміни відпускних цін, зміну курсів валют та інші чинники, що впливають на фінансову модель. 

У підсистемі бюджетування можна створювати довільні метрики бюджету та налаштовувати аналітику 
метрик. Розгляньте аналітичні виміри Бюджетування. 

1. Організація 
Юридична особа чи структурний підрозділ. Якщо ви хочете використовувати кілька прогнозних 
балансових звітів (кожен для своєї організації), необхідно розділити баланси по організаціях. Якщо 
прогнозний балансовий звіт для компанії один, то як елементи обліку для різних організацій зручно 
використовувати вимір «Центр Фінансової Звітності» (ЦФЗ). 

2. Сценарій бюджетування  
Додатковий роздільник даних. Дозволяє створювати версії планів або моделей, наприклад, 
«Песимістичний» та «Оптимістичний» плани. У порожньому сценарії відстежуються фактичні дані. 

3. Валюта 
Планування сумарних показників підтримується не тільки в скоригованій валюті адміністративного 
рахунку, а й паралельно в іншій валюті. У цьому вимірі вказується валюта валютної суми. 

4. Проєкт 
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У найбільш загальному випадку – виділений сегмент підприємства. Класичне визначення проєкту – 
це захід із певними часовими рамками та заданим результатом. У підсистемі «Бюджетування» суть 
проєкту дещо ширша. Наприклад, типовим є виділення в «Проєкт» якогось виду діяльності 
підприємства, очевидно, що про часові рамки тут не йдеться. 

5. ЦФЗ 
Центр фінансової звітності – ключовий аспект бюджетування. ЦФЗ – це сегмент усередині 
підприємства (структурний підрозділ, організація, відділ, група відділів тощо), який відповідає за 
досягнення певних фінансових показників. Список всіх ЦФЗ підприємства утворює його фінансову 
структуру. 

ЛКП «Зелене місто» керуватиме кількома підрозділами (колишнє звалище з рекультивацією та 
обслуговуванням, очищення фільтрату, станція компостування, лінія сортування та сміттєпереробний завод, 
нове звалище), які є технічно незалежними організаціями, кожна з яких має своїх співробітників, витрати, 
клієнтів та бюджет. Кожен об'єкт можна розглядати як автономну систему зі своїми виробничими 
ресурсами. Порівняння витрат і доходів від клієнтів на кожному об'єкті дозволить виявити основні 
економічні проблеми та найефективніші (і неефективні) ділянки. Генерування коштів або витратність. Після 
цього компанія може розробити політику модернізації, зосередившись на поліпшенні (або призупиненні) 
об'єктів із найгіршими показниками, та взяти приклад із об'єктів із найкращими показниками.  

Отже, мета полягає в тому, щоб провести аналіз прибутку/центрів витрат по всій організації, щоб мати 
можливість відстежувати реальну прибутковість кожного об'єкта. Сьогодні в бухгалтерських книгах існує 
лише один запис (план рахунків (прибутки та витрати) для кожного з основних компонентів витрат: 
виробництво, продаж, фінансові, адміністративні витрати тощо, що не дозволяє точно проаналізувати, де є 
пріоритети для вирівнювання компанії. Компанія має створити докладний бюджет для кожного об'єкта із 
загальними рахунками для подальшої консолідації.  

Для затвердження цього нового підходу також потрібна зміна організаційної структури компанії та 
приєднання всього персоналу. Для впровадження нового підходу до бюджетування буде потрібна ретельна 
підготовка: розробка інструменту бюджетування спільними зусиллями за участю всього персоналу, 
розробка процедур бюджетування, вибір програмного забезпечення та закупівля ІТ-обладнання, 
впровадження нової організації та навчання персоналу. Потім середньостроковою метою буде його 
реалізація в наступному періоді в рамках «Плану корпоративного розвитку» після FOPIP, спрямованого на 
впровадження повного бюджетного програмного забезпечення та процедур, щоб мати можливість 
керуватися принципом «повного відшкодування витрат», узгодженим у кредиті з ЄБРР. 

Отже, в ході FOPIP завдання полягає в тому, щоб проаналізувати потреби, підготувати процедури та 
переконати персонал у необхідності впровадження підходу до управління бюджетуванням.  

Структура бюджетування повинна відображати центри витрат (департаменти), об'єкти (майданчики) та 
центри прибутку (збирання відходів, перевезення, сортування, продаж вторинної сировини, компостування, 
газ та інші проєкти).  

Крім класичних фінансових звітів – звіту про доходи, балансової звітності, звіту про рух грошових коштів, 
співробітники аналітичних служб у компанії повинні бути навчені проведенню найважливіших фінансових 
аналізів структури та динаміки доходів, структури та динаміки витрат (постійної; змінної; відносно постійної; 
відносно змінної; дигресивної; прогресивної), аналізів основних принципів відтворення (економічної 
ефективності господарської діяльності, рентабельності, продуктивності праці), аналізів фінансової структури 
компанії, спрямованих на встановлення оптимальної структури джерел фінансування, а також інших 
аналізів.  

Фактично, бухгалтери майбутнього фінансового відділу мають бути навчені використанню показників 
ефективності, зазначених нижче, та практиці управлінського обліку з акцентом на аналіз витрат. 

Фінансові показники діяльності ЛКП «Зелене місто» найближчими роками залежатимуть від багатьох 
внутрішніх та зовнішніх факторів.  

Внутрішні фактори, на які необхідно звернути увагу на ранній стадії, наступні:  

a) забезпечення своєчасного та достатнього фінансового стартового капіталу від засновників, 

b) затверджений поетапний бізнес-план на 2022-2024 рр., 

c) бізнес-аналізи (аналізи критичних витрат виробництва),  
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d) розрахунок точної кількості відходів, що підлягають вивезенню на звалище/переробці, та загальних 

витрат на вивезення на звалище. 

Зовнішні фактори не обмежені, але можуть бути узагальнені так:  

a) низький рівень тарифів на збір відходів від місцевих спільнот; 

b) потенційні проблеми при збиранні тарифу з «місцевих» ЛКП, що збирають відходи; 

c) нечітка підтримка з боку місцевих органів влади щодо важливості належного поводження з 

відходами; 

d) інші соціально-економічні чинники. 

 

Для підготовки до реалізації проєкту з бюджетування з ПКР першим заходом буде прив'язка програмного 
забезпечення з бюджетування до бухгалтерської системи 1С та його тестування впродовж перехідного 
періоду. Відповідним заходом буде впровадження модуля бюджетування та запуск у експериментальному 
порядку бюджетування збору відходів у тоннах по районах. 

Цей захід дозволить розширити сферу застосування моделі бюджетування на інші компоненти, які будуть 
обрані керівництвом ЛКП «Зелене місто», та розпочати процес порівняння щомісячних витрат із 
запланованими, а також аналіз відхилень.  

Після проведення тестів система має бути впроваджена. Наступним кроком після коригування підходу до 
бюджетування буде розвиток компетенцій персоналу або наймання одного спеціаліста з бюджету. 

Заходи:  

▬ Підготовка процедур впровадження докладного бюджетного програмного забезпечення та збору 
даних.  

▬ Протестувати модуль бюджетування 1C  

▬ Навчити персонал запровадження такого програмного забезпечення/процесу детального 
бюджетування  

▬ Поліпшити моніторинг витрат шляхом підготовки щомісячних бюджетних та операційних звітів  

▬ Призначити фінансового контролера або доручити цю роль одному із працівників  

▬ Призначити адміністратора ІСМ. 

5. 6 -   Процедури управлі ння  г рошовими коштами та  платежі   

Нині компанія перебуває під величезним тиском дефіциту коштів та наявності оборотних активів. 
Керівництво компанії визначило наступні основні причини дефіциту коштів:  

(1) Дуже обмежені послуги, що надаються ЛКП «Зелене місто»    

(2) Тарифи є нижчими за рівень відшкодування витрат 

(3) Касовий розрив для послуг, що надаються 

(4) Режим компенсації спеціальних пільг та субсидій 

(5) Широке коло обов'язків у інвестиційних проєктах 

(6) Непрозорі процедури збору відходів за наявності багатьох операторів на ринку 

(7) Відсутність експлуатації сміттєпереробного заводу. 

 
Аналіз поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги показав, що протягом 
досліджуваного періоду вона мала змінну тенденцію до збільшення. Так, за даними бухгалтерської звітності 
Компанії за 2018 – 2020 роки поточна дебіторська заборгованість була відсутня. Проте станом на 01.01.2021 
р. вона становила 1 659 тис. грн. 
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Заходи:  

▬ Провести переговори на рівні Міста та прискорити впровадження єдиного оператора з управління 
відходами.  

5. 7 -  Скорочення  витрат  та  контроль  з акупі вель   

ЛКП «Зелене місто» має активно шукати шляхи підвищення ефективності та скорочення витрат без зниження 
рівня обслуговування. FOPIP має визначити шляхи суттєвого підвищення ефективності компанії. Першим 
заходом, необхідним для управління, контролю та вимірювання витрат, є поділ даних про витрати між 
відділами та центрами витрат, а також встановлення правил для постійних та змінних витрат та, по-друге, 
розподіл за центрами витрат та відділами.  

Сучасне управління вимагає точнішого та частішого збору бухгалтерських та виробничих даних, а також 
політики авторизації для здійснення закупівель.  

Облік за допомогою форм заявок на закупівлю необхідний для того, щоб видатки не виходили за межі 
бюджету, а витрати правильно розподілялися за центрами витрат.  

Нарешті, виконати завдання щоденного контролю основних видів діяльності, що генерують витрати.  

Заходи:  

▬ Перегляд політики розподілу витрат у 1С, довідника з відповідним планом рахунків або переліком 
видів витрат.  

▬ Поліпшення процедур видачі дозволів на закупівлю. 

5. 8 -  Фі нанс ова  з ві тні с ть,  МСФЗ  та  Зві т  про  ві дпові дні с ть   

Розпорядчий документ про облікову політику компанії визначає, зокрема: 

▬ Застосування категорії рахунку 9 плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та 
господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України № 291 від 30.11.99. 

▬ Щодо необоротних активів (матеріальних та нематеріальних): критерій вартості встановлено – 20000 
грн, метод нарахування амортизації – прямий, ліквідаційна вартість дорівнює 0 (нуль) грн. Термін 
корисного використання (експлуатації) основних засобів встановлюється на засіданні виробничої 
комісії, а нематеріальних активів - «наказом на підприємстві, виходячи з місяця, у якому 
нематеріальний актив було введено в експлуатацію». Водночас, амортизація нараховується з 
урахуванням мінімально допустимих термінів корисного використання основних засобів, встановлених 
податковим законодавством. Для малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та 
бібліотечних фондів метод нарахування амортизації встановлюється в розмірі 100% їх вартості в перший 
місяць використання об'єкта. 

▬ Кожен предмет, однорідна група, вид цінностей вважається одиницею матеріальних запасів. 
Аналітичний облік матеріальних запасів на складах ведеться у кількісному вираженні, у 
бухгалтерському обліку – у кількісно-сумовому вираженні. Вибуття запасів оцінюється методом 
«першим надійшов – першим вибув». 

▬ Доходи від кожного виду діяльності, що ліцензується (далі - ВЛД) відображаються в бухгалтерському 
обліку аналітично на рахунку 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг». Порядок визнання доходів від 
надання комунальних послуг у системі бухгалтерського обліку не описано. 

▬ Класифікація витрат здійснюється відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». Визначено переліки та склад собівартості по кожному виду ліцензованої діяльності 
(виробництво, транспортування та постачання теплової енергії) та послуг з централізованого опалення 
та гарячого водопостачання населення. 

▬ Інші положення передбачають порядок визначення резервів щодо сумнівних боргів, а також створення 
резервів на виплату відпускних. 

В цілому, Наказ про облікову політику деталізує положення, що регулюють бухгалтерський облік та 
фінансову звітність компанії, а також передбачає належне документальне оформлення правил/регламентів, 
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які забезпечують ведення бухгалтерського обліку в контексті діяльності, що ліцензується. Позитивним 
фактом є гармонізація норм/положень порядку для бухгалтерського обліку та планування діяльності 
(включно зі встановленням тарифів), а також деталізація положень щодо формування собівартості продукції 
(наведені переліки та склад статей витрат), закріплено застосування підходу «прямих витрат» для 
визначення собівартості продукції, визначено базу розподілу загальновиробничих, адміністративних та 
інших операційних витрат, переліки необоротних активів (зокрема, транспортних засобів), закріплених за 
кожним видом діяльності. 

Накопичений збиток на 31 грудня 2020 року становив 72 870 тис. грн (на 2019 рік – 24 413 тис. грн, на 2018 
рік – 5 240 тис. грн). За рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, компанія отримала негативний грошовий 
потік у розмірі 1215 тис. грн. Компанія ще не підписала контракту на надання комунальних послуг. Це може 
вплинути на майбутні угоди, можливість відшкодування вартості активів Компанії та здатність Компанії 
обслуговувати та погашати свої зобов'язання у разі настання термінів їх погашення. 

Всі ці аспекти будуть розбиті на вузькі завдання з описом мети та завдання реалізації кожного з них та 
описом очікуваних результатів у фінансовому чи кількісному вираженні. Для кожного з них будуть визначені 
необхідні дії, терміни та обов'язки.  

На цій основі буде підготовано «Лист моніторингу з контролю та реалізації заходів, передбачених у FOPIP» 
(область, захід, підхід до рішення, особливості, відповідальна особа, дата реалізації та хід виконання). Це 
буде основою моніторингу для регулярних (щомісячних) оглядів операцій проєкту, як зазначено в пункті 5.10 
нижче. 

Поточна облікова політика відповідає Податковому кодексу та загальноприйнятим принципам 
бухгалтерського обліку. Аудитори компанії вже представили перерахований фінансовий звіт за останні два 
роки, а з січня 2022 ЛКП «Зелене місто» готове до ведення обліку по МСФЗ. За підтримки аудиторів ЛКП 
«Зелене місто» має розробити процес переходу на МСФЗ, докласти всіх можливих зусиль для 
підтвердження вхідних залишків, створених обліковою політикою аудиторського нагляду та та 
дотримуватися її.  

Відповідно до кредитного договору ЄБРР необхідно, щоб компанія подавала річну фінансову звітність згідно 
з МСФЗ.  

Загальні зауваження щодо бухгалтерії 

Наші спостереження за організацією бухгалтерії та звітності, а також за правовими документами, що 
регулюють їх функціонування, підтверджують таке: 

▬ Організація та штатний розклад бухгалтерії відповідають вимогам ЛКП «Зелене місто», яке формується 

▬ Процедури та кодифікація бухгалтерії відповідають підтверджувальним правовим нормам та 
документам компанії, що регулюють цю проблемну область 

▬ Облікова політика та порядок обліку аналітичних статей доходів, витрат, активів та джерел активів 
відповідають міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. 

▬ Формати та календарне планування фінансової звітності в компанії повинні відповідати позитивному 
законодавству. Разом з тим, слід запровадити практику фінансової звітності за більш короткі проміжки 
часу – наприклад, щокварталу/щомісяця, щоб можна було надійніше відслідковувати фінансове 
становище та структуру компанії та забезпечити вживання належних та адекватних заходів, як тільки 
виникне потреба. 

Заходи:  

▬ Створити процес переходу на МСФЗ  

▬ Затвердити та адаптувати поточну облікову політику  

5. 9 -  Облі к основних  з ас обі в,  контроль  над активами та  обладнанням 

Компанія не вела адекватну підтверджуючу документацію щодо первісної (історичної) вартості та прав 
власності на більшу частину основних засобів, отриманих від ЛКП «Збиранка». Компанія не проводить 
щорічну оцінку активів та оцінку знецінення, а також фізичну інвентаризацію, виявляючи застарілі активи. 
Це питання добре документоване в останньому аудиторському висновку. 
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У таблиці нижче представлено інформацію про рух майна і обладнання за 2018-2020 роки 

МАЙНО, УСТАНОВКИ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 Будівлі, споруди 
та 
інфраструктура 

Машини та 
обладнання
  

 
  

Транспортні 
засоби 

Інструменти та 
інші основні 
засоби 

 

Незавершене 
будівництво та 
невстановлене 
обладнання 

Загальна 
сума 

Початкова вартість на 
31 грудня 2018 року 

2810 27  184 1387 4408 

Доповнення  2554  350 58968 61872 

Внески учасників     1302 1302 

Викуп з фінансового 
лізингу 

    27081 27081 

Вибуття    (3)  (3) 

станом на 31 грудня 
2019 року 

2810 2581  531 88738 94660 

Доповнення  38484 2704 629 51934 93751 

Внески учасників     2875 2875 

Вибуття     (41817) (41817) 

станом на 31 грудня 
2020 року 

Нарахована 
амортизація 

2810 41065 2704 1160 101730 149469 

станом на 31 грудня 
2018 року 

(67) (4)  (59)  (130) 

Амортизація (57) (65)  (83)  (205) 

Вибуття    3  3 

станом на 31 грудня 
2019 року 

(124) (69)  (139)  (332) 

Амортизація (57) (570) (48) (227)  (902) 

Вибуття       

станом на 31 грудня 
2020 року 

(181) (639) (48) (366)  (1234) 

Балансовий показник       

станом на 31 грудня 
2018 року 

2743 22  125 1387 4278 

станом на 31 грудня 
2019 року 

2686 2512  392 88738 94328 

станом на 31 грудня 
2020 року 

2629 40426 2656 794 101730 148235 
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Заходи:  

▬ Провести фізичний підрахунок та спостереження за рухом основних активів і матеріально-
технічних ресурсів.  

▬ Виявити застарілі активи (і списати чи продати) та оцінити вартість активів.  

▬ Провести глибокий аудит вартості активів шляхом перерахунку та переоцінки залишкової вартості: 
а) шляхом перегляду амортизаційних відрахувань; б) незалежної оцінки/звіту оцінювачів.  

 

 Управління запасами  

▬ Створити «Резерв за застарілими та малорухливими статтями» з відповідним резервуванням у 
Загальному реєстрі. Компанія ніколи не проводила подібну перевірку. Шляхом простого 
спостереження за запасами видно, що більшість матеріалів на складі втратили свою ринкову 
вартість. 

5. 10 -   Вс тановлення  тарифі в  на  поводження з  ТПВ як з ахі д з  
пі двищення  доході в  

Станом на січень 2022 року рекомендації Консультанта щодо тарифної політики ще не були реалізовані, 
оскільки компанія все ще перебуває у перехідному періоді.  

Тарифна політика ЛКП «Зелене місто» сьогодні обмежується встановленими тарифами на надання послуг із 
переробки (компостування) окремо зібраних харчових та садових відходів для суб'єктів господарювання. 
Спочатку чинний тариф становив 644 грн включно з ПДВ за 1 тонну, однак його було переглянуто і спочатку 
знижено на 50%, а потім встановлено на «безоплатній» основі до завершення пілотного проєкту з 
роздільного збору харчових та садових відходів. Пілотний проєкт було продовжено до 01.09.2021 року, а 
потім – до теперішнього часу.  

Місцеві виконавчі органи регулюють тариф на вивезення побутових відходів у межах Постанови 1548 від 25 
грудня 1996 року. Оскільки комунальні послуги надаються підприємством (комунальним або приватним), 
яке отримує прибутки від територіальної монополії, здається безперечним є те, що їх тарифи мають 
контролюватись державною установою. Саме тому відповідно до Указу № 869 від 1 червня 2011 року було 
створено Національну комісію з комунальних послуг (згодом об'єднану в Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)). Вона здійснює регулювання 
тарифів на опалення, постачання холодної та гарячої води, каналізації та захоронення відходів на полігонах. 
Проте, комісія не має повноважень регулювати вивезення відходів: цю функцію виконує Тарифна комісія 
Міністерства економіки з філіями в кожній області. Комісія дає висновок за тарифами, підготованими 
місцевими адміністраціями, але цей висновок має лише рекомендаційний характер: члени комісії дають 
свій висновок про економічну обґрунтованість тарифів. Функціонування цієї системи не є задовільною з двох 
основних причин: 

▬ Висновок комісії про економічну обґрунтованість тарифу дуже рідко впливає на остаточне рішення, 
оскільки місцеві адміністрації встановлюють тарифи, виходячи з політичних, а не економічних 
міркувань; 

▬ Поняття «економічно обґрунтований тариф» зрозуміло з теоретичної точки зору, оскільки необхідно 
боротися із завищеними тарифами, які можливі через монопольне становище, але не з практичної 
точки зору, враховуючи цілі, що використовуються для визначення тарифу. Але фактично тарифи дуже 
часто встановлюються на основі політичних або виборчих міркувань та не покривають витрат для 
надання якісних послуг (експлуатаційні витрати) і тим більше витрат на розвиток (для надання послуг 
всьому населенню). 

Така плутанина є джерелом непорозумінь і навіть конфліктів між зацікавленими сторонами. З одного боку, 
є розрахунок економічної вартості послуги. З іншого боку, існує тарифна політика. З точки зору здорового 
глузду тариф має покривати витрати за наданні послуги; правило ЄС передбачає, що тариф має покривати 
«реальну вартість». Щодо ситуації в Україні можна зробити наступні зауваження: 
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▬ Методи розрахунку вартості послуг далекі від міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

▬ Тарифи встановлюються на основі компромісу між групами впливу: мером міста, депутатами міської 
ради, керівниками комунальних підприємств; 

▬ Чинні тарифи, що є відправною точкою тарифної політики, є соціальними та далекі від практики ЄС; 

▬ Тарифи встановлюються щороку, що унеможливлює середньострокове або довгострокове покращення 
якості послуг. 

 

Функціонування цієї системи не є задовільною з двох основних причин: 

▬ Висновок про те, чи є тариф економічно виправданим, рідко буває ефективним. Зазвичай, 
муніципалітети встановлюють тарифи на основі політичних міркувань; 

▬ «Економічно виправданий» тариф важко визначити на практиці, особливо, враховуючи цілі, яким 
повинен відповідати тариф (передусім: окупність витрат). На практиці тарифи часто встановлюються на 
основі політичних або виборчих міркувань і не покривають ані експлуатаційних витрат, ані капітальних 
витрат, необхідних для розширення та покращення послуг. 

Для пропонованого проєкту важливо досягти узгодженості між промисловими витратами на надання послуг 
із поводження з ТПВ та тарифною політикою. Це мають зрозуміти всі зацікавлені сторони. Для того, щоб 
проєкт був успішним, необхідно подолати наступні перешкоди щодо практики встановлення тарифів в 
Україні. 

Крім того, сьогоднішня практика роботи кожної компанії, яка надає послуги із поводження з ТПВ (послуги зі 
збору та вивезення відходів) на основі однорічного контракту є неефективною в плані інвестування такою 
компанією в поліпшення послуг. 

Ще одна проблема - це система надання субсидій для малозабезпечених осіб. Теоретично державний 
бюджет компенсує витрати на комунальні послуги малозабезпеченим особам (або привілейованим і 
ветеранам) за допомогою системи субсидій. Для того, щоб отримати субсидію людина подає заяву в місцеву 
службу соціального захисту. Відповідні комунальні підприємства (водопостачання, вивезення відходів, 
опалення, тощо) готують пакет документів, який надсилається до Києва, з оцінкою очікуваних втрат на кожне 
домогосподарство з низьким доходом (і, звісно, згідно з тарифами погодженими Національною комісією). 
Після певного терміну підприємство отримує субсидію як компенсацію. Ця система є складною і 
часозатратною та ускладнює управління грошима комунальними підприємствами. 

У бюджеті розвитку для гарантованого боргу ЛМР було передбачено кошти на поповнення статутного фонду 
ЛКП «Зелене місто» для забезпечення виконання платежів за міжнародними кредитними договорами на 
2018-2021 роки, а саме: 

Витрати міського бюджету (млн. грн.) 

2019 2020 2021 2022 (план) 

11,08 5,86 23,5 72,7 

 

Поточні тарифи на послуги із вивезення побутових відходів у Львові були затверджені Львівською міською 
радою. Тарифи зазначені для кожної компанії із вивезення сміття (комунальної або приватної) для кожної 
категорії споживачів (населення, торгівля) та для кожного виду відходів (тверді, великогабаритні, будівельні 
або рідкі відходи). В наступних таблицях вказані поточні тарифи на поводження з відходами, в гривнях за 
тонну. Ціни включають ПДВ. 

Компоненти тарифів на поводження з ТПВ 

Підприємства готують тарифні розрахунки відповідно до річних планів надання послуг та економічно 
обґрунтованих планових витрат, що визначаються на основі державних та галузевих норм щодо вартості 
ресурсів (матеріалів, палива, електроенергії та праці), техніко-економічних розрахунків та оцінок, 
податкових ставок і зобов'язань (обов'язкових платежів), а також цін на плановий період. 
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Прогнозні експлуатаційні витрати повинні включати в себе: 

 виробничі витрати 

 адміністративні витрати 

 витрати на обслуговування 

 інші експлуатаційні витрати. 

До планованих виробничих витрат входять прямі витрати на матеріали, прямі витрати на оплату праці, інші 
прямі витрати, постійні та змінні розподілені витрати виробництва та постійні нерозподілені експлуатаційні 
витрати. 

Для розрахунку амортизації основних фондів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, 
призначених для виробництва слід застосовувати норми, встановлені Законом України «Про податок на 
прибуток підприємств». 

Муніципальна дотація 

Якщо тариф не затверджено або є затримка у затвердженні нового тарифу, надавач послуг може й далі 
потерпати через низький тариф, який не покриває навіть експлуатаційні витрати. Така ситуація призводить 
до збитків компанії й вона стикається із нестачею оборотного капіталу. У випадку з муніципальними 
компаніями цей дефіцит грошових коштів фінансується містом Львів через капітальні внески. Це 
відбувається регулярно у випадку із ЛКП «Львівспецкомунтранс», ЛКП «Збиранка», а пізніше із ЛКП «Зелене 
місто». 

Приватні компанії-перевізники не можуть претендувати на дотації. Раніше використовувалася практика 
«відшкодування різниці в тарифах», коли затверджений тариф був нижчим, ніж економічний 
(відшкодування витрат) тариф для підтримки соціального тарифу для населення. У таких випадках компанії 
щорічно зверталися до Міста за компенсацією. Однак теперішня практика полягає в тому, що 
домогосподарства отримують субсидії для покриття тарифу.  

Крім того, протягом останніх двох років після того, як Львівський полігон було закрито, Місто надавало 
компенсацію компаніям-перевізникам за 1 км за тонну через велику відстань від сміттєвих майданчиків до 
звалищ. 

Коли почнеться експлуатація нової інфраструктури, компанія з управління відходами потребуватиме 
муніципальних дотацій, щоб відповідати вимогам щодо коефіцієнту обслуговування боргу. 

 

Необхідна субсидія на поводження з ТПВ, включно з кредитом ЄІБ), тис. грн/рік 

СЦЕНАРІЙ 
 

ВСЬОГО 
2020-2037 

2022 2023 2024 2025 2030 2035 

Етап 1 і 2 (з кредитом 
ЄІБ) 

4,110,000 300 000 100 000 250 000 220 000 230 000 200 000 

Джерело: Розрахунки Консультанта   

Проте коли розглянути як Етап 1, так і 2, стає очевидним, що послуги із управління поводженням з ТПВ 
стануть значним тягарем для бюджету міста протягом 2020-2037 років. Проте, такий стан речей зрозумілий 
через поточну критичну ситуацію в галузі ТПВ. Протягом аналізованого періоду муніципалітет повинен буде 
дотувати компанію з експлуатації на суму 4,11 млрд грн. 

На противагу, можна і не видавати надходжень, проте тарифи потрібно буде значно збільшити, аніж 
встановлений поріг доступності. Це може спричинити різні реакції споживачів, що може становити значне 
навантаження для ЛКП «Зелене місто», таке наприклад, як незаконне викидання сміття, відкрите 
спалювання та відсутність оплат або прострочення платежів, рахунків. 

Розрахунок тарифів 

При розрахунку тарифу на поводження з ТПВ враховуються наступні фактори: 
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▬ Витрати на експлуатацію та технічне обслуговування – витрати на всю діяльність зі збору, 
транспортування та обробки, включно з експлуатацією та моніторингом рекультивованого полігону в с. 
Грибовичі, експлуатація нового полігону; 

▬ Амортизація – розрахунок починається після будівництва кожного окремого активу. 

▬ Витрати на фінансування – сплата відсотків за кредитами ЄБРР та ЄІБ; 

▬ Інші надходження – доходи, отримані від продажу вторсировини; 

▬ Необхідні доходи – це загальна сума всіх витрат та прибутків, які потрібно покрити, мінус доходи від 
продажу вторсировини. Тариф має покривати цю суму. В результаті це дає тариф «євро/особа/місяць» 
для домогосподарств та «грн/кубічний метр» для підприємств. 

 

Запропонована раніше Фінансова модель дозволяє розрахувати міську субсидію в разі, якщо витрати 
домогосподарств на поводження з ТПВ перевищують середній доход домогосподарства. У цьому випадку 
Компанії потрібно буде розрахувати необхідну субсидію, щоб забезпечити виконання вимог щодо 
коефіцієнту обслуговування боргу в розмірі 1,2.  

Тариф чутливий до індексу населення, включеного в систему збирання відходів, цей показник зростає 
протягом останніх років. Компанії, що займаються збиранням відходів, продовжують вживати заходів щодо 
запобігання незаконній утилізації відходів.  Цей фактор швидко підвищує рівень збирання відходів. І 
сьогодні він зростає з 60 до 85%. 

Також рівень інфляції в Україні за останні роки дозволяє ЛКП «Зелене місто» встановлювати тариф на 
достатньому рівні – 77 грн/місяць для населення та 2,5 тис. грн/м3 для комерційних організацій та установ. 

У найближчі рік-два ЛКП «Зелене місто» не планує розвиток тарифів на поводження з ТПВ, це поки що 
залишено на розсуд компаній-перевізників відходів.  

5. 11 -  Збі льшення  охоплення  клі єнт і в  та  рі вня з бору  

База даних клієнтів існує як спадщина ЛКП «Збиранка», однак вона застаріла, оскільки ЛКП «Зелене місто» 
більше не є її «власником».  База даних недостатньо точна, можлива нестача клієнтів та неправильні 
категорії (комерційні клієнти платять як мешканці за нижчими тарифами). Хоча сьогодні це питання не 
стосується ЛКП «Зелене місто». 

Заходи:  

▬ Створити контрольний перелік клієнтів по кожній будівлі та порівняти з базою даних клієнтів, 
отримуючи ці дані від приватних компаній зі збору відходів та провести перехресну перевірку з 
населенням. 

5. 12 -  Зві тні с ть  про  реалі з аці ю програми пі двищення  фі нанс ово-
виробничих  рез ультат і в  ( FOPI P)  та  і нші  питання   

Мета полягає в тому, щоб забезпечити подальший контроль усіх реалізованих заходів та визначити рівень 
відсотка просування по кожному завданню. Таблиця, складена в розділі 4 «Заходи FOPIP», може бути 
використана як інструмент для забезпечення такого контролю. Це завдання є обов'язковим для ЄБРР.  

Заходи:  

▬ Створення контрольного списку та плану дій щодо подальшого документу для моніторингу ходу 
реалізації програми підвищення фінансово-виробничих результатів. 

 

 

5. 13 -  Тези по ді яльнос т і  Льві вс ьког о  комунальног о  пі дприємс тва  
«Зелене  мі с то»  Вис новки,  пропозиці ї ,  рекомендаці ї  

 Позитивні тенденції  
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Показник Інші операційні доходи (розрахунково) станом на 01.01.2022 складає 41 828 тис грн, що на 37 488 
тис грн (у 9,6 разів) більше показника на 01.01.2020. Дана динаміка дає можливість зробити прогнозний 
висновок, що фінансово-господарська діяльність КП і його керівництва у 2021 році стала більш ефективною, 
контрольованою, що є гарним підґрунтям для подальшого виходу на прибуткову діяльність. 

 

Чинники, що негативно впливають на діяльність Компанії 

▬ Використання КП коштів, виділених з міського бюджету на поповнення статутного фонду, для 
коригування проєктно-кошторисної документації, без подальшої реалізації та відміна проєктів 
будівництва, що призводить до відволікання обігових коштів та має негативний вплив на фінансовий 
результат діяльності підприємства (у т. ч. на непрофільні проєкти: «Реконструкція систем тепло 
забезпечення групи будинків Шевченківського району м. Львова з впровадження індивідуальних 
теплових пунктів»; на будівництво школи с. Малехів).  

▬ Прийняття керівництвом підприємства неефективних управлінських рішень щодо забезпечення 
використання виробничих потужностей, придбаних основних засобів призводить до понесення 
підприємством непродуктивних витрат та сприяє погіршенню фінансового стану підприємства. Окремі 
матеріальні цінності (основні засоби) на час завершення аудиту не використовувалися для здійснення 
виробничої діяльності підприємства.  

▬ Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради щодо надання послуг перероблення роздільно 
зібраних харчових та садових відходів від населення на безоплатній основі призводить до упущених 
вигод; 

▬ Витрати підприємства на облаштування потужностей станції компостування харчових та садових 
відходів та оплати працівників, задіяних у зборі та переробці сировини для виготовлення компосту 
протягом досліджуваного періоду склали 33 949,9 тис гривень. Однак за вказаний період 
підприємством отримано дохід від переробки органічних доходів в сумі 390,5 тис гривень. Окупність 
станції компостування харчових та садових відходів склала 1,1 %. 

▬ Недотримання вимог законодавства у сфері закупівель, принципів здійснення публічних закупівель, 
вплив рішень Уповноваженого власника призводить до порушень у сфері закупівель (шляхом 
укладання прямих угод (не конкурентних: ТОВ  «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«КОТЛОГАЗ» - 130 000 000 грн) - без використання електронної системи закупівлі Прозорро), та може 
призвести до неефективного та неекономного витрачання коштів, та відповідно негативно вплинути на 
фінансово-господарську діяльність підприємства.  

 

Висновки  

▬ Призначити 2 контролера з боку Кредитора і Власника з метою постійного моніторингу і аналізу 
діяльності керівництва КП на предмет максимальної ефективності використання коштів Кредитора і 
Власника і досягнення цілей Проєкту, у т.ч. повного своєчасного погашення кредиту і відсотків. 
Менеджмент КП неефективно використовує грошові кошти кредитора і власника в період з моменту їх 
отримання до 01.01.2022. 

▬ Недоліки тактичного і стратегічного управління КП проявляються в стрімкому зростанні іншої поточної 
дебіторської заборгованості. 

▬ Керівники КП недостатньо ефективно організували процес введення в експлуатацію основних засобів, 
виробництва і реалізації продукції/послуг на виробничому обладнанні, пошуку сировини і ринків збуту 
готової продукції, що відобразилось на мінімальних сумах отриманих доходів і, відповідно, призвело 
до систематичного нарощування збитків КП, відволікання та неефективного використання обігових 
коштів. 

 

Пропозиції, рекомендації   

▬ Призначити 2 контролерів від Кредитора та Власника для постійного моніторингу та аналізу 
діяльності керівництва Компанії з метою максимального підвищення ефективності використання 
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коштів Кредитора та Власника та досягнення цілей Проєкту, включаючи повне своєчасне 
погашення кредиту та відсотків. 

▬ Рекомендувати Керівництву КП: 

 проаналізувати структуру витрат КП протягом місяця з моменту отримання рекомендацій 
запропонувати Власнику конкретний план дієвих заходів по суттєвому скороченню витрат, яке 
дозволить з 01.07.2022 вийти на прибуткову діяльність.  

 Проаналізувати причини недостатніх для прибуткової діяльності доходів КП і до 01.03.2022 
погодити з власником дії керівництва КП по стрімкому нарощуванню доходів шляхом 
організації і контролю процесу профільного виробництва/послуг, максимально ефективного 
використання виробничих потужностей, трудових ресурсів, ринкових можливостей і грошових 
коштів.  

 Проаналізувати структуру дебіторської заборгованості (умови, строки, суми) і капітальних 
інвестицій і поставити на постійний юридичний і фінансовий контроль виконання 
контрагентами своїх зобов’язань перед КП.    

 Проаналізувати стан наявних в обліку основних засобів, які не відповідають критеріям активу 
та прийняти відповідні управлінські рішення із вжиттям дієвих заходів щодо подальшого їх 
використання, з погодженням у встановленому порядку даного питання з уповноваженим 
органом. Здійснити заходи щодо введення в експлуатацію основних засобів, які не 
використовувалися тривалий час у виробничій діяльності Підприємства.   

 При проведенні процедур закупівель дотримуватись вимог Закону України «Про публічні 
закупівлі» від 25.12.2015 Ме 922-УШ. Посилити контроль за дотриманням тендерним 
комітетом вимог законодавства в частині дотримання принципу відкритості та прозорості на 
всіх стадіях закупівель. Під час складання тендерної документації дотримуватись вимог ст. 17, 
ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 Хе 922-М1І, в частині дотримання 
тендерною документацією підприємства вимог законодавства. 

 

Додаткова інформація:  

▬ Підприємство створене з метою отримання прибутку від провадження господарської діяльності; 

▬ Для здійснення фінансово-господарської діяльності Власник наділяє Підприємство статутним капіталом 
у розмірі 401 212 663 грн, який формується оборотними і необоротними активами. 

▬ Середньооблікова чисельність працівників ЛКП «Зелене місто» за 2020 рік - 53.  

▬ Протягом досліджуваного періоду з міського бюджету Підприємству надійшло коштів на поповнення 
статутного капіталу в загальній сумі 188 512 700,0 грн, вт.ч.: у 2018 році - 31 372 900,0 грн, 2019 - 60 200 
000,0 грн, 2020 - 96 939 800,0 гривень.  

▬ Протягом 2019-2020 років та І кварталу 2021 року Підприємство отримало кошти ЄБРР в загальній сумі 
4 781 000,0 євро (153 613 426,2 гривень). Зокрема, протягом 2019 року на рахунки Підприємства 
поступило коштів в сумі 760 000,0 євро (20393247, грн), протягом 2020 - 2020000,0 євро (65 389 812,0 
грн) та протягом І кварталу 2021 року - 2001 000,0 євро (66 330 367,0 гривень).  

▬ Вказані кошти використано на придбання обладнання в ТзОВ «Екософт» на суму 1 223,6 тис. Євро або 
34 432,96 тис. гривень. Також, використано та виконання робіт по Проєкту «Рекультивація 
Грибовицького сміттєзвалища», на суму 3 483,6 тис. Євро або 116 678,4 тис. гривень.  

▬ Підприємство весь період працювало зі збитком, що свідчить про втрату фінансових ресурсів 
підприємства та недосягнення суб'єктом господарювання мети його діяльності. 

▬ Між ЛКП «Зелене місто» (позичальник) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
укладено кредитний договір від 01.06.2018 про надання кредиту в розмірі 25 000 000,0 Євро, з них в 
розмірі 20 000 000,0 Євро фінансується із звичайних основних ресурсів ЄБРР та у розмірі 5 000 000,0 
Євро з ресурсів спеціальних фондів на субрахунку Спеціального Фонду ФЧТ, управління яким здійснює 
ЄБРР. Умовами договору визначено відсотки по кредиту в розмірі 5,759 річних. Позичальник сплачує 
ЄБРР одноразову комісію за надання кредиту в розмірі 250 000,0 євро. 

▬ проведеним аудитом встановлено, що цінності, отримані підприємством протягом досліджуваного 
періоду оприбутковано, кредитні кошти використано за призначенням. 
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6 -  ЗАХОДИ З  ПОЛІ ПШЕННЯ ОПЕРАЦІ ЙНОЇ  ДІ ЯЛЬНОСТІ  

6. 1 -  Ефективні с ть  роботи 

Всі поточні операції ЛКП «Зелене місто» є відносно новими (ЛКП «Зелене місто» було створено лише у 2017 році) 
та включають: 

▬ ГРП для реалізації Проєкту поводження з твердими відходами у м. Львів: поточні компоненти, що 
фінансуються ЄБРР, та підготовка майбутніх компонентів, що фінансуються UMIP.  

▬ Експлуатація компостувальної станції 

▬ Управління полігоном в с. Грибовичі після його закриття  

▬ Заходи щодо інформування та комунікації громадськості щодо управління відходами у місті. 

Як основу для розробки плану дій щодо забезпечення якості та надійності послуг, що надаються ЛКП «Зелене 
місто», рекомендується спочатку розглянути можливі майбутні зміни в компанії з точки зору периметру її 
діяльності та послуг. Виходячи з наших обговорень з керівництвом ЛКП «Зелене місто», відомо, що обов'язки 
ЛКП «Зелене місто» включатимуть: 

▬ Експлуатація та обслуговування сміттєпереробного заводу (компонент Проєкту поводження з твердими 
відходами у м. Львів) 

▬ Експлуатація та обслуговування центрів з переробки та утилізації побутових відходів (компонент 
Проєкту поводження з твердими відходами у м. Львів) 

▬ Експлуатація та обслуговування майбутнього санітарного полігону (в майбутньому компонент Проєкту 
поводження з твердими відходами у м. Львів) 

▬ Управління послугами з вивезення відходів в місті. 

Управлі ння  полі г оном у  Грибовичах  пі с ля йог о  з акриття  
Управління Грибовицьким полігоном після закриття включає низку заходів: 

 Догляд за ландшафтом 

 Збір та очищення фільтрату  

 Управління біогазом (БГ) 

 Управління поверхневими стоками 

 Моніторинг 

 Безпека полігону 

На момент написання, роботи з рекультивації полігону (кінцеве шар покриття) ведуться, установка з очищення 
фільтрату (УОФ) працює, але система утилізації біогазу ще не запущена. 

 

Ефективна експлуатація та технічне обслуговування полігону має ґрунтуватися на наступних принципах: 

(i) Впровадження ефективних процедур експлуатації та технічного обслуговування 

(ii) Моніторинг експлуатаційних характеристик 

(iii) Надання адекватного та компетентного персоналу з експлуатації та технічного обслуговування. 

 

Процедури експлуатації та технічного обслуговування 

ЛКП «Зелене місто» повинно підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для управління 
Грибовицьким полігоном після закриття, заснований на найкращій доступній практиці (НДП) для управління 
полігонами після закриття. Типова структура такого посібника з експлуатації та технічного обслуговування 
виглядає так: 
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Рекомендована структура Посібника з експлуатації та технічного обслуговування для 
управління полігоном після закриття  

1.Загальна інформація про полігон 
1.1 Дані про майданчик 
1.2 Характеристики полігону, включаючи роботи з рекультивації/закриття 
1.3 Нормативно-правова база 
1.4 Власник та обов'язки власника 
1.5 Наглядові та регулюючі органи 
1.6 Реєстрація та надання даних 
1.7 Охорона праці та техніка безпеки 
1.8 Робочий час 
1.9 Рівень укомплектованості персоналом 
1.10 Важке обладнання 
1.11 Безпека на об'єкті 
1.12 План аварійних процедур 
1.13 Комунікація 
1.14 Ідентифікаційна дошка об'єкту 

2. Управління фільтратом, водою та біогазом 
2.1 Управління фільтратом 
2.2 Управління поверхневими стоками 
2.3 Управління біогазом 
2.4 Управління стічними водами 

3. Інфраструктура, обслуговування установок та обладнання 
3.1 Інфраструктура майданчика (дороги, поверхневий дренаж тощо) 
3.2 Будівлі 
3.3 Догляд за ландшафтом 
3.4 Установки для управлінням біогазом 
3.5 Установки для управлінням фільтратом 
3.6 Засоби та обладнання для моніторингу 

4. Екологічний моніторинг 
4.1 Організація системи моніторингу 
4.2 Метеорологічні дані 
4.3 Моніторинг поверхневих вод 
4.4 Моніторинг підземних вод 
4.5 Моніторинг фільтрату 
4.6 Біогаз 
4.7 Стабільність та осідання полігону  

5. Охорона праці 
5.1 Загальні положення 
5.2 Відповідальний за техніку безпеки 
5.3 Загальна безпека 
5.4 Перша допомога та обладнання для порятунку життя 
5.5 Правила пожежної безпеки 
5.6 Вимоги безпеки до установок 
5.7 Сертифікати випробувань 
5.8 Електричні установки 
5.9 Біогаз: Заходи безпеки 
 

 

 

 

Моніторинг експлуатаційних показників 

Ця схема в поєднанні з використанням наступного неповного списку ключових показників дозволить 
контролювати експлуатаційні показники полігону: 
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Типові показники роботи полігону 
 
Показники персоналу 
Кількість працівників на полігоні 
Загальні витрати на персонал (включаючи весь персонал компанії) 
Загальні витрати на персонал (обмежені лише операційним персоналом)  
Години технічного обслуговування 
Фільтрат 
Об'єм фільтрату, що надійшов на установку з очищення 
Об'єм скидання очищеного фільтрату 
Об'єм фільтрату, що повторно подається на полігон 
Кількість свердловин моніторингу фільтрату 
Рівень напору фільтрату у свердловинах моніторингу фільтрату 
Вартість обробки зібраного фільтрату за кубічний метр 
Біогаз 
Кількість свердловин для біогазу  
Концентрація метану в кожній свердловині біогазу 
Об'єм вилученого, спаленого біогазу або біогазу з підвищеною цінністю в м3/год. 
Розрахункове загальне виробництво біогазу (м3) 
Виробництво електроенергії з біогазу (кВт-год) 
Вартість збирання та підвищення цінності/спалювання біогазу за оброблений м3  
Поверхневі та підземні води 
Кількість свердловин для моніторингу підземних вод 
Кількість зразків підземних вод, що досліджуються на рік 
Кількість точок моніторингу поверхневих вод 
Кількість зразків поверхневих вод, що досліджуються на рік 
Осідання полігону 
Кількість точок моніторингу осідання 
Середнє осідання маси відходів 
 

 

Кадрове забезпечення управління процесом закриття полігону 

Щодо експлуатації полігону, ми посилаємось на Розділ 4.2 вище з рекомендаціями щодо кадрових вимог для 
управління полігоном після закриття. 

Робота  с танці ї  компос тування  
Станція компостування працює з початку 2020 року і отже перебуває на початковому етапі своєї діяльності. У 2021 
році станція компостування переробила близько 4000 т/рік біовідходів; вона приймає: 

 Міські садові та паркові відходи  

 Садові та кухонні відходи з домашніх господарств 

 Відходи з ринків   

Нижче показаний процес роботи компостувальної станції: 
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В цей час на компостувальній станції використовується таке обладнання: 

 Платформні ваги 

 Стаціонарна дробилка 

 Перевертач валків 

 Сито 

 Колісний навантажувач 

 Навантажувач телескопічний/ навантажувач вилковий (Manitou) 

 Трактор + причіп 

 

Зараз на компостувальній станції працює наступний персонал: 

 Керівник станції 

 Водій/оператор (2) 

 

Основні проблеми першого року роботи станції включали: 

 адаптація до потоку біовідходів, враховуючи обмеження щодо зберігання та переробки на установках 
станції (сито, дробилка тощо) 

 Забезпечення якості готового компосту 

 Розробка системи збирання біовідходів для домашніх господарств 

паркові та садові відходи

кухонні відходи та відходи з ринків

змішування - подрібнення

активне компостування

(4 тижні)

просіювання

20мм

витримка

(8 тижнів)

зберігання

компост



 

  
                                                                    67/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

 Пошук покупців готового компосту 

 

Довгостроковою метою ЛКП «Зелене місто» є розширення потужностей компостувальної станції. 

Ефективна експлуатація та технічне обслуговування компостувальної станції має ґрунтуватися на наступних 
принципах: 

(i) Впровадження ефективних процедур експлуатації та технічного обслуговування 

(ii) Моніторинг експлуатаційних характеристик 

(iii) Надання адекватного та компетентного персоналу з експлуатації та технічного обслуговування 

 

Процедури експлуатації та технічного обслуговування 

ЛКП «Зелене місто» повинно підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для 
компостувальної станції, заснований на найкращій доступній практиці (НДТ) для компостування. Типова 
структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування виглядає так: 

Рекомендована структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування для 
компостувальної станції 

1. Загальна інформація про компостувальну станцію 
1.1 Дані про майданчик 
1.2 Опис компостувальної станції - процес та обладнання 
1.3 Нормативно-правова база 
1.4 Власник та оператор 
1.5 Наглядові та регулюючі органи 
1.6 Обов'язки оператора 
1.7 Загальні положення 
1.8 Технічне обслуговування технічних засобів та обладнання 
1.9 Реєстрація та подання даних 
1.10 Охорона праці та техніка безпеки 
1.11 Експлуатаційний план 
1.12 Години та режим роботи 
1.13 Рівень укомплектованості персоналом 
1.14 Надання повноважень та облік працівників 
1.15 Безпека об'єкту 
1.16 План аварійних процедур 
1.3 Комунікація 

2. Прийом біовідходів 
2.1 Процедури прийому та перевірки 
2.3 Дані моніторингу 
2.4 Оперативна діяльність 
2.5 Управління даними 

3. Експлуатація станції компостування 
3.1 Обробка отриманих біовідходів 
3.2 Попереднє сортування 
3.3 Подрібнення 
3.4 Компостування валків 
3.5 Просіювання 
3.6 Дозрівання  
3.7 Зберігання готового компосту 

4. Обслуговування 
4.1 Технологічне обладнання  
4.2 Інфраструктура майданчика 
4.3 Будівлі 
4.4  Інженерні мережі 
4.5  Обладнання для моніторингу 
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5. Охорона праці 
5.1 Загальні положення 
5.2 Безпека майданчика 
5.3 Відповідальний за техніку безпеки 
5.4 Перша допомога та обладнання для порятунку життя 
5.5 Пожежні правила та безпека 
5.6 Вимоги безпеки до установок 
5.7 Сертифікати випробувань 
5.8 Електричні установки 

6. Контроль та моніторинг забруднення навколишнього середовища 
6.1 Організація системи моніторингу 
6.2 Реєстрація/контроль біовідходів 
6.3 Контроль пилу 
6.4 Моніторинг стічних вод 
6.5 Моніторинг запахів 

 

 

Моніторинг експлуатаційних показників 

Нижче ми наводимо наступну схему моніторингу експлуатаційних показників для компостувальної станції: 

 

Типові показники ефективності для компостувальної станції 
 
Показники витрат 
Загальні експлуатаційні витрати 
Загальні експлуатаційні витрати на тонну перероблених вхідних відходів 
Загальні експлуатаційні витрати на тонну виробленого компосту 
Загальне споживання палива для компостувальної  станції 
Загальні витрати на персонал  
 
Показники процесу 
Тоннаж вхідних біовідходів за типами 
Тоннаж компосту на виході 
Різниця у вазі між тоннажем на вході та на виході 
Інтенсивність роботи станції (час роботи / години роботи зміни) 
Швидкість виробництва компосту (Місячний тоннаж виробленого компосту) 
Кількість годин на поломку та технічне обслуговування 
Норма відвантаження компосту (місячний тоннаж) 
 
Показники моніторингу 
 
 
 

 

Персонал компостувальної станції 

Щодо роботи компостувальної станції, ми посилаємося на Розділ 4.2 вище з рекомендаціями щодо кадрових 
вимог для роботи компостувальної станції. 

Екс плуатаці я  смі ттєпереробног о  з аводу  
Будівництво сміттєпереробного заводу має розпочатися на початку 2022 року, а початок експлуатації – наприкінці 
2023 або на початку 2024 року.  

Ефективна експлуатація та технічне обслуговування сміттєпереробного заводу повинні ґрунтуватися на наступних 
принципах: 

(i) Впровадження ефективних процедур експлуатації та технічного обслуговування 
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(ii) Моніторинг експлуатаційних характеристик 

(iii) Надання адекватного та компетентного персоналу з експлуатації та технічного обслуговування. 

 

Процедури експлуатації та технічного обслуговування 

ЛКП «Зелене місто» має підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для сміттєпереробного 
заводу, заснований на найкращій доступній практиці (НДП), загальноприйнятій в індустрії управління відходами. 
Типова структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування сміттєпереробного заводу виглядає так: 

Рекомендована структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування 
сміттєпереробного заводу 

1. Загальна інформація про полігон 
1.1 Дані про майданчик 
1.2 Опис сміттєпереробного заводу - процес та обладнання 
1.3 Нормативно-правова база 
1.4 Власник та оператор 
1.5 Наглядові та регулюючі органи 
1.6 Обов'язки оператора 
1.7 Загальні положення 
1.8 Технічне обслуговування технічних засобів та обладнання 
1.9 Реєстрація та подання даних 
1.10 Охорона праці та техніка безпеки 
1.11 Дозволені відходи 
1.12 Експлуатаційний план 
1.13 Час повернення транспортного засобу 
1.14 Години роботи та експлуатації 
1.15 Рівень укомплектованості штату 
1.16 Надання повноважень та облік працівників 
1.17 Безпека об'єкту 
1.18 План аварійних процедур 
1.19 Комунікація 

2. Прийом відходів 
2.1 Процедури прийому 
2.2 Порядок внесення змін 
2.3 Дані моніторингу 
2.4 Оперативна діяльність 
2.5 Управління та обмін даними 

3. Експлуатація сміттєпереробного заводу 
3.1 Обробка відходів 
3.2 Попереднє сортування 
3.3 Просіювання 
3.4 Видалення металів 
3.5 Ручне сортування 
3.6 Пресування 
3.7 Конвеєри  
3.8 Зберігання вторинної сировини та залишкових відходів 
3.9 Диспетчеризація вторинної сировини та залишкових відходів 

4. Обслуговування 
4.1 Технологічне обладнання  
4.2 Інфраструктура майданчика 
4.3 Будівлі 
4.4  Інженерні мережі 
4.5  Обладнання для моніторингу 

5. Охорона праці 
5.1 Загальні положення 
5.2 Безпека майданчика 
5.3 Відповідальний за техніку безпеки 
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5.4 Перша допомога та обладнання для порятунку життя 
5.5 Пожежні правила та безпека 
5.6 Дренажі та каналізація 
5.7 Вимоги безпеки до установок 
5.8 Сертифікати випробувань 
5.9 Резервне обладнання 
5.10 Електричні установки 

6. Контроль та моніторинг забруднення навколишнього середовища 
6.1 Організація системи моніторингу 
6.2 Реєстрація / контроль відходів 
6.3 Контроль пилу та твердих частинок 
6.4 Моніторинг стічних вод 
6.5 Моніторинг шуму 
6.6 Моніторинг запахів 
6.7 Сміття 

 

 

Моніторинг експлуатаційних показників 

Нижче ми наводимо наступну схему моніторингу експлуатаційних показників для сміттєпереробного заводу: 

Типові показники ефективності сміттєпереробного заводу 
 
Показники витрат 
Загальні експлуатаційні витрати 
Загальні експлуатаційні витрати на тонну перероблених вхідних відходів 
Загальні експлуатаційні витрати на тонну перероблених вторинних матеріалів 
Загальне споживання електроенергії для сміттєпереробного заводу 
Загальне споживання палива для мобільної установки 
Загальні витрати на персонал 
 
Показники процесу 
Тоннаж вхідних відходів 
Тоннаж вторинної сировини на виході 
Тоннаж залишкових відходів на виході 
Різниця у вазі між тоннажем на вході та на виході 
Інтенсивність роботи сміттєпереробного заводу (час роботи / години роботи зміни) 
Продуктивність сміттєпереробного заводу (місячний тоннаж/місячний робочий час) 
Коефіцієнт відновлення (тоннаж відновлення/місячний тоннаж сортування) 
Кількість годин на поломку та технічне обслуговування 
Вихід продукції на сортувальника (місячний відсортований тоннаж/(кількість сортувальників * години 
сортування)) 
Продуктивність пресу (місячний тоннаж/місячний години роботи) 
Продуктивність розривача мішків (місячний тоннаж/години роботи) 
Продуктивність перевантажувачів (місячний тоннаж/години роботи) 
 
Показники вихідної продукції 
Тоннаж відсортованих кольорових металів 
Тоннаж відсортованих чорних металів 
Тоннаж перероблених ПЕТ продуктів 
Тоннаж переробленого пластику 
Тоннаж переробленого паперу та картону 
Коливання рівня товарних запасів (тюки/тонни) 
Продана вторсировина (за кожною категорією) 
Ціна продажу для кожної категорії матеріалів  
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Персонал сміттєпереробного заводу 

Щодо роботи сміттєпереробного заводу, ми посилаємося на Розділ 4.2 вище з рекомендаціями щодо кадрових 
вимог для роботи сміттєпереробного заводу. 

Екс плуатаці я  майбутньог о  полі г ону  
На момент написання документу, новий полігон все ще знаходиться на ранній стадії розробки та має бути 
профінансований та розроблений у рамках майбутнього етапу Проєкту поводження з твердими відходами у м. 
Львів. Отже, новий полігон буде введений в експлуатацію не раніше 2025 року і залишається довгостроковим 
елементом ПКР. 

Ефективна експлуатація та технічне обслуговування полігону має ґрунтуватися на наступних принципах: 

(i) Впровадження ефективних процедур експлуатації та технічного обслуговування 

(ii) Моніторинг експлуатаційних характеристик 

(iii) Надання адекватного та компетентного персоналу з експлуатації та технічного обслуговування. 

 

Процедури експлуатації та технічного обслуговування 

ЛКП «Зелене місто» має підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для полігону, 
заснований на найкращій доступній практиці (НДП), загальноприйнятій в індустрії управління відходами. Типова 
структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування полігону виглядає так: 

Рекомендована структура посібника з експлуатації та технічного обслуговування полігону 

1. Загальна інформація про полігон 
1.1 Дані про майданчик 
1.2 Характеристики полігону – розміри 
1.3 Нормативна база 
1.4 Клас полігону / типи відходів 
1.5 Власник та оператор 
1.6 Наглядові та регулюючі органи 
1.7 Обов'язки оператора 
1.8 Допуск 
1.9 Загальні положення 
1.10 Технічне обслуговування технічних засобів та обладнання 
1.11 Реєстрація та подання даних 
1.12 Охорона праці та техніка безпеки 
1.13 Дозволені відходи 
1.14 Експлуатаційний план 
1.15 Час повернення транспортного засобу 
1.16 Години роботи та експлуатації 
1.17 Рівень укомплектованості штату 
1.18 Надання повноважень та облік працівників 
1.19 Збереження незаповненого простору 
1.20 Важке обладнання 
1.21 Безпека об'єкту 
1.22 План аварійних процедур 
1.23 Комунікація 
1.24 Ідентифікаційна дошка об'єкту 

2. Прийом відходів 
2.1 Процедури прийому 
2.2 Порядок внесення змін 
2.3 Дані моніторингу 
2.4 Оперативна діяльність 
2.5 Управління даними 

3. Експлуатація полігону 
3.1 Утилізація відходів 
3.2 Ущільнення відходів 
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3.3 Добове та проміжне покриття 
3.4 Стійкість схилів полігону 
3.5 Спеціальні заходи 

4. Обслуговування 
4.1 Установки для управлінням фільтратом  
4.2 Установки для управлінням біогазом 
4.3 Інфраструктура майданчика та інженерні мережі 
4.4 Важке обладнання/ установки 
4.5 Засоби та обладнання для моніторингу 

5. Управління фільтратом, водою та газом 
5.1 Управління фільтратом 
5.2 Управління поверхневими водами 
5.3 Управління стічними водами 
5.4 Управління та обробка біогазу 

6. Охорона праці 
6.1 Загальна інформація 
6.2 Безпека майданчика 
6.3 Відповідальний за техніку безпеки 
6.4 Загальна безпека 
6.5 Перша допомога та обладнання для порятунку життя 
6.6 Пожежні правила та безпека 
6.7 Небезпечні вантажі, радіація та вибухові речовини 
6.8 Дренажі та каналізація 
6.9 Вимоги безпеки до установок 
6.10  Сертифікати випробувань 
6.11 Резервне обладнання 
6.12 Тимчасові електроустановки 
6.13  Забезпечення безпеки субоператором 
6.14  Біогаз: Заходи безпеки 

7. Запобігання несприятливим впливам 
7.1 Загальна інформація 
7.2 Боротьба зі сміттям 
7.3 Шум 
7.4 Пил 
7.5 Обладнання для миття коліс 
7.6 Протипожежний контроль 
7.7 Боротьба з гризунами/шкідниками 
7.8 Запахи  
7.9 Боротьба із птахами 
7.10 Миття коліс та транспортних засобів 

8. Екологічний моніторинг 
8.1 Організація системи моніторингу 
8.2 Реєстрація / контроль відходів 
8.3 Метеорологічні дані 
8.4 Моніторинг поверхневих вод 
8.5 Моніторинг підземних вод 
8.6 Моніторинг фільтрату 
8.7 Біогаз 
8.8 Стабільність та осідання полігону  
 

 

Моніторинг експлуатаційних показників 

Нижче ми наводимо наступну схему моніторингу експлуатаційних показників для полігону. Його завершеність та 
цілі вже були описані раніше.  
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Ця діаграма в поєднанні з використанням наступного неповного списку ключових показників дозволить 
контролювати експлуатаційні показники полігону: 

Типові показники роботи полігону 
 
Показники витрат 
Вартість будівництва за м3 незаповненого простору  
Експлуатаційні витрати на тонну або м3 захоронених відходів 
Кошторисна загальна вартість остаточного закриття 
Розрахункова вартість остаточного закриття на квадратний метр кінцевого накриття 
Розрахункова вартість остаточного закриття на м3 захоронених відходів 
Положення щодо моніторингу після закриття (протягом 30 років після закриття) 
Вартість за м3 очищеного фільтрату 
Вартість за м3 спаленого біогазу або біогазу з підвищеною цінністю 
Показники тоннажу відходів 
Тоннаж на день / місяць / рік 
Показники матеріалу покриття 
Тоннаж на місяць/рік 
Тоннаж інертних відходів, що надходять, які використовуються для покриття 
Об'єм / порожній простір 
Дата останнього топографічного обстеження полігону 
Доступний початковий порожній простір відповідно до затвердженого проєкту – для вже побудованих 
карт 
Доступний порожній простір відповідно до затвердженого проєкту - для ще не побудованих карт  
Доступний порожній простір для захоронення відходів з останньої топографічної зйомки (як відходів, 
так і матеріалу покриття)  
Прогноз доступного порожнього простору - з поточного дня - на основі оцінок фактично виміряної 
щільності, тоннажу відходів, розміщених на полігоні, отриманого в результаті останньої топографічної 
зйомки, та оцінки тоннажу та обсягу використаних матеріалів покриття. 
Щільність ущільнених відходів – для всіх відходів, що надійшли на майданчик 
Обсяг запасів матеріалів покриття під час останньої топографічної зйомки 
Оцінка обсягу матеріалів покриття, отриманих у період між останньою топографічною зйомкою та 
сьогоднішнім днем - оцінка за сміттєзбірниками вантажівок 
Вартість будівництва за м3 незаповненого простору  
Вартість будівництва за тонну захоронених відходів 
Показники персоналу 
Кількість працівників на полігоні 
Кількість працівників, зайнятих на роботах із захоронення відходів 
Тоннаж відходів на одного працівника 
Тоннаж відходів на загальну кількість робочих годин 
Загальні витрати на персонал (обмежені лише операційним персоналом)  
Управління рухом вантажівок 
Кількість вантажівок з відходами, що прибувають, на день/місяць/рік 
Кількість вантажівок з матеріалом покриття, що прибувають, на день/місяць/рік 
Кількість вантажівок, що прибувають, від місцевої компанії зі збору відходів на день 
Середня тривалість роботи платформних ваг 
Середня затримка для вивантаження відходів з моменту прибуття на майданчик 
Показники ефективності ущільнення 
Кількість установок для ущільнення відходів на майданчику 
Загальна кількість годин роботи важкої техніки  
Витрата палива – у літрах 
Співвідношення: тонна відходів/кількість установок ущільнювачів 
Споживання енергії: літри палива / тонна ущільнених відходів 
Коефіцієнт використання обладнання: години роботи / річний робочий час 
Ефективність обладнання: витрата палива/година роботи 
Фільтрат 
Розрахунковий обсяг фільтрату в тілі полігону (визначається за допомогою програмного забезпечення 
для оцінки фільтрату та метеорологічних даних) 
Об'єм фільтрату, що надійшов на установку з очищення 
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Об'єм фільтрату, що повторно подається на полігон 
Кількість свердловин моніторингу фільтрату 
Рівень напору фільтрату у свердловинах моніторингу фільтрату 
Вартість очищення зібраного фільтрату (на місяць та за рік) 
Вартість обробки зібраного фільтрату за кубічний метр 
Біогаз 
Кількість свердловин для моніторингу біогазу всередині/зовні тіла полігону 
Концентрація метану в кожній свердловині для моніторингу 
Об'єм зібраного і спаленого або валоризованого біогазу в м3 на год. і на рік 
Розрахункове виробництво біогазу 
Загальні витрати на збирання та валоризацію/спалювання біогазу   
Контроль запаху 
Кількість днів, протягом яких поза майданчиком надходить сигнал про неприємний запах 
Кількість робочих годин системи контролю запахів 
Загальна вартість експлуатації системи контролю запахів 
Сміття 
Кількість робочих годин, витрачених на збирання сміття за межами полігону 
 

 

Штат співробітників полігону 

Щодо роботи полігону, ми посилаємося на Розділ 4.2 вище з рекомендаціями щодо кадрових вимог для роботи 
полігону. 

6. 2 -  Геог рафі чна  і нформаці йна  с ис тема  ( ГІ С)   

Політика та законодавство ЄС та країн щодо управління відходами в багатьох частинах світу висувають все більш 
високі вимоги до постачальників цих послуг, а саме до муніципалітетів та їх асоціацій, вимагаючи високих 
показників відновлення та переробки для широкого спектру матеріалів та товарів, високих показників 
переадресації біорозкладної фракції відходів, передових процесів обробки, тривалих періодів догляду за 
наявними та майбутніми полігонами тощо.  

Крім того, цей рівень послуг повинен бути наданий за мінімально можливою ціною, оскільки населення не зможе 
витримати значного підвищення плати за вивіз відходів, а від муніципалітетів все частіше вимагають проводити 
порівняльний аналіз своєї діяльності, щоб забезпечити найефективніше надання послуг з утилізації відходів. 
Оцінка різних компонентів витрат управління твердими відходами є складним, поліпараметричним питанням, 
регульованим безліччю географічних, економічних, організаційних і технологічних чинників вибору. 

Тому сектор збору відходів викликає особливий інтерес з погляду його потенціалу для оптимізації послуг, 
оскільки системи управління відходами з великою кількістю потоків вторинної сировини зазвичай вимагають 
більше транспорту, і цей сектор, навіть якщо йдеться лише про послуги зі збирання відходів, вже поглинає значну 
частину муніципального бюджету, що виділяється на управління відходами. 

Оптимізація збору відходів з використанням нових інструментів, запропонованих методами просторового 
моделювання та географічними інформаційними системами (ГІС), може забезпечити значну економію коштів. 
Стратегія полягає у заміні та перерозподілі контейнерів для збору відходів, а також у зміні графіка збору відходів 
за допомогою оптимізації маршрутів ГІС.  

Географічні інформаційні системи (ГІС) – це одна з найскладніших сучасних технологій для збирання, зберігання, 
маніпулювання, аналізу та відображення просторових даних. Ці дані зазвичай організовані в тематичні шари у 
вигляді цифрових карт. Спільне використання ГІС із передовими суміжними технологіями (наприклад, системою 
глобального позиціонування – GPS та дистанційного зондування – ДЗ) допомагає реєструвати просторові дані та 
прямо використовувати їх для аналізу та картографічного представлення. В даний час інтегрована технологія ГІС 
визнана одним з найперспективніших підходів до автоматизації процесу планування та управління відходами. 

Оптимізація збору відходів з використанням нових інструментів, запропонованих методами просторового 
моделювання та ГІС, може забезпечити значну економічну та екологічну економію за рахунок скорочення часу в 
дорозі, відстані, витрати палива та викидів забруднюючих речовин. 
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Нижче представлено загальну методологію оптимізації системи збирання та транспортування відходів, засновану 
на технології ГІС. Ця методологія була розроблена з використанням стандартних процедур ГІС та мережевого 
аналізу з метою підвищення ефективності збирання відходів за допомогою: 

▬ перерозподілу контейнерів для збору відходів; і 

▬ оптимізації маршрутів транспортних засобів з погляду відстані та часу в дорозі, за допомогою ГІС-
маршрутизації. 

Результати різних розглянутих сценаріїв зрештою порівнюються з емпіричною маршрутизацією, яка є поточною 
практикою маршрутизації транспортних засобів. Переваги будуть оцінені з точки зору мінімізації часу збору, 
пройденої відстані та людських зусиль, а отже, фінансових та екологічних витрат на систему збору. 

Концепція буде розроблена з урахуванням наступних факторів: 

1. Досліджувана територія та наявна система збирання відходів. Буде вивчено всю доступну інформацію 
про збирання відходів. 

2. Збір даних та опис просторової бази даних. Для ефективного управління системою збору твердих 
побутових відходів необхідна докладна просторова інформація. Ця інформація пов'язана з географічними 
умовами досліджуваної території, а також з просторовими даними, що належать до процедури збирання 
відходів. 

3. Методологія. ГІС забезпечує потужний контекст для імпорту, управління та аналізу просторових даних. 
Методологія, реалізована у цьому дослідженні, складається з трьох загальних етапів. На етапі 1 створюється 
просторова база даних досліджуваної території, як описано раніше. Етап 2 присвячений перерозподілу 
контейнерів для збору сміття з використанням функцій просторового аналізу ГІС. Нарешті, крок 3 
складається з оптимізації маршруту збору відходів з урахуванням мінімального часу, відстані, витрати 
палива та викидів газу. 

Нижче наведено перелік основних заходів щодо розробки такої системи: 

1) Збір даних про розташування сміттєвих контейнерів та поточні маршрути машин для збору відходів. 

2) Вибір ГІС, з можливою покупкою, 

3) Створення ГІС-підрозділу в рамках ЗМ, з навчанням та можливим залученням нових фахівців, 

4) Забезпечення регулярного оновлення інформаційної системи, яке включає: (i) оновлення просторових 
даних; (ii) оновлення карти сміттєвих контейнерів та маршрутів транспортних засобів для збору 
відходів. 

Будуть реалізовані наступні кроки: 

a) Першим кроком (2023-2024 рр.) буде розробка простого формуляру для збору даних, який 
заповнюватиметься відповідним техперсоналом в одному або кількох районах. 

b) Розробка вимог щодо закупівлі ГІС (буде підготована у 2023 році). 

c) Підготувати та реалізувати закупівлю ГІС після визначення потреб у фінансуванні та ресурсах (2023 рік). 

d) Впровадження та розгортання ГІС та навчання диспетчерського та технічного персоналу (2024-2025 рр.). 

6. 3 -  Управлі ння  і нвес тиці йною програмою 

Розробка Інвестиційної програми є пріоритетом для компанії. Як було пояснено на зустрічі з Компанією 26го 
квітня, Компанія робить позитивні кроки для участі у програмі UMIP, відповідно до Закону України про 
ратифікацію Фінансової угоди (проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (Ukraine 
Municipal Infrastructure Programme)) між Україною та ЄІБ. 

Згідно з рішенням ЛМР № 340 від 29.04.2021 р., Місто надало дозвіл ЛКП «Зелене місто» на підписання 
відповідних заяв та необхідних документів для участі в UMIP за проєктом «Комплексне покращення управління 
твердими відходами у місті Львові», зокрема укладання договору про передачу позики відповідно до умов, 



 

  
                                                                    77/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

зазначених у Фінансовій угоді. Орієнтовна вартість фінансованої UMIP частини проєкту становить до 45 млн. євро, 
хоча остаточну вартість буде визначено після оновлення ТЕО за участю фахівців ЄІБ. 

Консультанти Ежіс працюють і продовжуватимуть працювати разом із Компанією в рамках переговорів з ЄІБ з 
метою розуміння майбутнього залучення інвестиційних коштів та включення фінансованої UMIP частини проєкту 
в майбутню підготовку Програми корпоративного розвитку в рамках Завдання.  

На момент розробки Плану корпоративного розвитку Консультанту не було надано інформації про частини 
проєкту, що фінансуються UMIP. 

У таблиці нижче наведено основні заходи інвестиційної програми ЛКП «Зелене місто» на період 2021-2026 років. 

Таблиця: Зведений перелік інвестиційних проєктів ЛКП «Зелене місто». 

Відсутні Компонент Час реалізації 
Обсяг 

фінансування 
Джерело фінансування 

1 

Будівництво заводу 
механіко-біологічної 
переробки відходів 

Травень  
2021 р. - 
Червень  
2024 р. 

36,649,620.00 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку, Фонд чистих 
технологій, Фонд 
Східноєвропейського 
партнерства з 
енергоефективності та 
довкілля (Е5Р), 
муніципальний внесок 

2 

Устаткування для очищення 
фільтрату Грибовицького 
полігону  

Реалізовано 

2,159,968.00 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку, Фонд чистих 
технологій, 
муніципальний внесок 

3 

Розробка центрів збору 
нестандартного побутового 
сміття 

Серпень  
2022 р. - 

Листопад 
2024 р. 

4,140,000.00 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку, Фонд чистих 
технологій, 
муніципальний внесок 

4 

Муніципальна станція 
компостування органічних 
харчових та садових 
відходів 

Серпень  
2022 р. - 

Листопад 
2025 р. 

1,100,000.00 

Муніципальний внесок, 
проєкт SIDA-UNDP 
«Посилене партнерство 
для сталого розвитку», 
Львівський обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища 

5 

Рекультивація полігона в с. 
Грибовичі (Фаза 1) 

Серпень  
2020 р. - 
Червень  
2024 р. 

17,807,345.90 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку, Фонд чистих 
технологій, 
муніципальний внесок 

6 

Рекультивація полігона в с. 
Грибовичі (Фаза 2) 

Жовтень  
2022 р. – 

Січень  
2026 р. 

2,160,000.00 

 Джерело фінансування 
ще не визначене 
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Компонент 1. Будівництво заводу механіко-біологічної переробки відходів. 

В основі концепції проєкту будівництва комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у 
Львові лежить ідея мінімізації обсягу та залишкового обсягу відходів, що підлягають утилізації. 

На комплексі здійснюватиметься сортування вторинної сировини, органічна фракція компостуватиметься, а з 
придатної частини відходів вироблятиметься тверде паливо. 

Передбачається, що застосування таких технологічних принципів дозволить скоротити на 65-70% кількість 
відходів, які відправлятимуться на полігон. 

Потужність заводу дозволить переробляти 250 000 тонн ТПВ на рік. Сміттєпереробний завод буде збудовано в 
Личаківському районі поряд із Львівськими очисними спорудами, розташованими приблизно за 10 км на 
північний схід від центру Львова.  

В даний час підписано Контракт із Підрядником, який мобілізує команду для початку будівельних робіт на 
майданчику. Після завершення будівельно-монтажних робіт Контракт передбачає для Підрядника нагляд за 
експлуатацією та технічним обслуговуванням протягом 12-місячного періоду. 

Компонент 2. Устаткування для очищення фільтрату Грибовицького полігону 

Встановлення установки з очищення фільтрату біля Грибовицького полігону є частиною загального проєкту з 
рекультивації даного об'єкта. 

Для очищення фільтраційних стоків передбачено установку з очищення фільтрату продуктивністю 300 м3/доб. За 
технологією очищення фільтрату передбачено застосування мембранних технологій, заснованих на використанні 
тонкошарових мембран зворотного осмосу – як у вигляді плоских листів, так і у вигляді рулонних елементів, які є 
найперспективнішою альтернативою біологічного очищення. 

Робота установки забезпечує якість очищеної води для скидання до міської каналізаційної мережі або для 
зволоження полігону. Очищений фільтрат скидається в резервуар зберігання очищених стічних вод. 

Влаштування установки з очищення фільтрату було проведено в два етапи: в короткостроковому періоді для 
видалення розрахункових 90 000 м3 фільтрату що наразі знаходиться в збірниках на об’єкті, а після цього 
постійна установка з очищення фільтрату на довгострокову перспективу.  

В даний час установка з очищення фільтрату введена в експлуатацію та обслуговується виробником за окремим 
контрактом. 

Компонент 3. Розробка центрів збору нестандартного побутового сміття 

В межах міста заплановане облаштування певної кількості центрів переробки нестандартних відходів, що 
дозволятиме мешканцям міста самим приносити ті види відходів, які не включено до загального збору: 
будівельні відходи, зелені відходи, великогабаритні відходи та побутові небезпечні відходи. 

Центр переробки нестандартних відходів буде побудовано на двох рівнях: верхній рівень - це місце доступу для 
користувачів; нижній рівень (-2.5 м) приймає контейнери «мультиліфт». Ці контейнери «мультиліфт» подвоєно 
для певних видів сміття, таких як будівельні та зелені відходи з метою забезпечення доступного вільного місця 
під час обміну контейнерів (звільнити один для іншого повного). На твердій пласкій поверхні найкраще зробити 
центральну ділянку на вищому рівні для автомобілів та очищувати всі контейнери «мультиліфт» навколо. 

Центр переробки нестандартних відходів прийматиме всі відходи, а особливо побутові небезпечні відходи, 
оскільки для населення краще, щоб вони були надійно захищені, аніж залишені вдома чи покинуті на природі. 
Небезпечні відходи зберігають в спеціальних контейнерах, які відповідають європейським стандартам 
зберігання небезпечних відходів: розподіл категорій продуктів, накопичувальна здатність рідин, 
попереджувальний сигнал тощо. 

На цей час, розташування майданчиків для розміщення цих об'єктів не визначено. 

Компонент 4. Муніципальна станція компостування органічних харчових та садових відходів 

Перша в Україні станція з компостування органічних відходів почала працювати в тестовому режимі у січні 2020 
року. З червня 2020 року вона працює на повну потужність – 30 000 тонн на рік. 
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В даний час баки для роздільного збору органіки розташовані практично на всіх контейнерних майданчиках 
міста. Вивезення відходів здійснюється в міру їх накопичення - в основному раз на два дні. Органіку забирають 
на окремій машині та привозять на станцію компостування. Саме тут харчові та садові відходи переробляються 
на компост. Кожен може придбати її для потреб свого господарства. Також ґрунтова суміш, виготовлена на основі 
компосту, використовується для озеленення. 

На сьогодні, у Львові встановлено 1270 контейнерів для збору органічних відходів. З комерційними організаціями 
укладено 67 договорів на приймання органіки. У міському бюджеті на 2022 рік передбачено кошти на 
розширення потужності цієї станції до 120 тисяч тонн на рік. 

Компоненти 5 і 6. Рекультивація полігону в с. Грибовичі – (Фаза 1 і 2) 

Сміттєзвалище (полігон) знаходиться поблизу сіл Малехів (прямо на схід від полігону), Грибовичі (2,5 км на 
північний захід), Великі Грибовичі (1 км на північний схід) та Збиранка (1,5 км на захід), Жовківського району, на 
відстані 5-7 км від центру Львова.  

Львівський полігон твердих побутових відходів експлуатувався з 1957 по 2016 рік. Останні роки експлуатації 

полігона на звалище приймалось приблизно 240 000 тонн в рік (т/рік); об'єм сміттєзвалища становить понад 11 

млн. кубічних метрів. 

В цілому загальна площа полігону в Грибовичах – 38,8 га, хоча фактична маса відходів займає 26,5 га.  

Проєкт рекультивації наявного Грибовицького полігону буде включати наступне:  

 Перепрофілювання бічних схилів полігона до 3H/1V (18°) для забезпечення стабільності в 
довгостроковій перспективі та створення відповідної підтримки для кінцевого покриття  

 Купол полігона буде піднято та перепрофільовано до середнього кута 5% для мінімізації 
просочування дощової води 

 На поверхні перепрофільованого полігона буде влаштовано кінцевий шар покриття, призначений 
для обмеження проникнення дощових опадів в тіло сміттєзвалища, запобігання контакту  між 
сміттям і навколишнім середовищем та для обмеження неконтрольованих втрат біогазу.  

 Влаштування мережі відведення фільтрату в нижній частині полігона  

 Влаштування мережі збору та відведення біогазу з газоспалювальною установкою 

 Влаштування споруд для відведення поверхневих вод з поверхні полігона  

 Благоустрій полігона для забезпечення інтеграції об'єкта в навколишнє середовище  

 Встановлення установки з очищення фільтрату.  

Станом на зараз ведуться будівельні роботи з рекультивації цього полігону. Після покриття захисним шаром 
полігон буде покритий родючим шаром. У майбутньому передбачається біологічна рекультивація, яка 
включатиме озеленення. В результаті звалище у Грибовичах виглядатиме як велика площа. Муніципалітет планує 
організувати конкурс на найкращий проєкт оформлення покриття полігону. 

Усі зобов'язання ЛКП «Зелене місто» щодо управління програмою чітко викладені у Розділі 5 (ПОЗИТИВНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ) кредитного договору з ЄБРР. При цьому необхідно також дотримуватись вимог інших спонсорів 
програми (Фонд чистих технологій, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля 
(Е5Р), проєкт SIDA-UNDP «Посилене партнерство для сталого розвитку», Львівський обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища). 

Рекомендації щодо управління інвестиційною програмою для ЛКП «Зелене місто» 

Процес управління програмою включає наступні основні напрямки:  

▬ Планування  

▬ Управління ризиками  

▬ Управління відносинами із зацікавленими сторонами  

▬ Управління ефективністю діяльності  
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▬ Управління організаційними змінами  

▬ Управління комунікаціями та керівництво 

Існують і інші області, такі як управління знаннями, управління підрядниками, управління проєктами, які також 
роблять свій внесок у цей процес. 

Планування. Планування включає перетворення стратегічної мети в цілі Програми. Масштаб програми має 
бути чітко визначений та синхронізований зі стратегічною метою. Цілі програми повинні бути розкладені на 
кілька керованих напрямків для ефективного керування та фокусування. План необхідно переглядати та 
оновлювати на періодичній основі. Дотримання плану забезпечує передбачуваність результатів. 

Управління ризиками. Відхилення від бажаних результатів повинні керуватися активними заходами з 
управління ризиками. Усі ризики повинні бути ідентифіковані, проаналізовані та пом'якшені для підвищення 
ймовірності успіху програми. Усунення ризиків допомагає запобігти несподіванкам. 

Управління відносинами із зацікавленими сторонами. Великі програми зазвичай мають безліч зацікавлених 
сторін, які потенційно можуть вплинути на програму позитивним чи негативним чином. Для забезпечення 
успіху програми необхідно керувати потребами та очікуваннями зацікавлених сторін. Підтримка з боку різних 
зацікавлених сторін може бути гарантована лише в тому випадку, якщо вони залучені до процесу прийняття 
правильних рішень, процесів комунікації та різноманітних зустрічей з планування. 

Управління ефективністю діяльності. Успіх Програми залежить від її тісного узгодження із досягненням 
бізнес-цілей. Узгодження може бути забезпечене за допомогою моделей управління програмою та 
ефективного виміру ефективності програми відносно необхідних цілей. Неузгодженостями необхідно 
керувати шляхом ефективної реалізації стратегій зниження негативних відхилень. 

Управління організаційними змінами. Великі ініціативи зазвичай призводять до змін у масштабах організації 
та можуть бути успішними лише в тому випадку, якщо підтверджено готовність організації до змін. Необхідно 
керувати емоціями різних зацікавлених сторін у процесі переходу. Агенти змін мають бути створені та 
орієнтовані для того, щоб привести всі зацікавлені сторони у відповідність до бачення програми. 

Управління комунікаціями та керівництво. Комунікація відіграє важливу роль для ефективного управління 
взаємодією між зацікавленими сторонами, процесами та організаціями. Структури управління допомагають 
налагодити комунікацію та прискорити процес прийняття рішень. Це також гарантує, що будь-яке рішення 
відповідає інтересам ширшої мети програми. 
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7 -  ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІ ЧНОГО ТА СОЦІ АЛЬНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

7. 1 -  Сис тема  еколог і чног о  та  с оці альног о  управлі ння 

Основним завданням Консультанта (п. 3.3 (ii) Технічного завдання) є впровадження в компанії документованої 
інтегрованої системи менеджменту якості (ІСМЯ) відповідно до вимог міжнародних стандартів (МС) ISO 
14001:2015 та ISO 45001:2015 з посиланням на рекомендації ISO 19011-2018 та визначення потреб у ресурсах для 
реалізації ПЕСЗ та включення їх до організаційної структури та бюджету (за необхідності). 

Нижче перераховані етапи, терміни та заплановані результати для даного компонента: 

№ Назва послуги Термін Отримуваний результат 

1.1 Аналіз наявних документів системи 
менеджменту (СМ) на відповідність ISO 
14001:2015 та ISO 45001:2018 і 
визначення обсягу розробки документів 

09 – 12/2021 План дій із фіналізації поточних 
документів СМ. 

(Додаток 2.1) 

1.2 Розробка/фіналізація документованої 
інтегрованої системи управління (ІСМЯ) 
відповідно до вимог міжнародних 
стандартів ISO 14001:2015 та ISO 
45001:2018 з урахуванням діючих 
документів СМ. 

Проєкти: Політика та цілі ІСМЯ, 
положення, матриці 
відповідальності, тексти та блок-
схеми процесів, реєстр ризиків 
для навколишнього середовища 
та безпеки праці. 

Проєкти документованих 
процедур. 

(Додаток 2.2) 

2.1 Навчання персоналу принципам 
екологічного менеджменту (ISO 14001: та 
менеджменту професійної безпеки та 
здоров'я (ISO 45001:2018) для до 20 осіб) 

09-10/2021 Протоколи навчання, 

конспекти лекцій 

(Додаток 3.1) 

2.2 Навчити та сертифікувати п'ять внутрішніх 
аудиторів з урахуванням вимог МС 
ISO14001:2015, ISO 45001:2018 та 
рекомендацій МС ISO 19011:2018 

Сертифікація внутрішніх аудиторів 

(Додаток 3.2) 

3.1 Проведення внутрішніх аудитів. Розробка 
коригувальних та запобіжних дій. 

02/2022 Звіти, списки невідповідностей, 
коригувальні дії. 

3.2 Фіналізація (за необхідності) ІСМЯ за 
результатами впровадження процесів, 
внутрішніх аудитів із внесенням змін до 
процесів та коригувань у відповідні 
документи ІСМЯ. 

03/2022 Коригування документації ІСМЯ. 

3.3 Підтримка під час сертифікаційного 
аудиту (якщо ЛКП «Зелене місто» 
вирішить пройти сертифікацію). 

(у 2022 р.) Звіт органу із сертифікації 

Сертифікати відповідності ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018 (якщо 
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№ Назва послуги Термін Отримуваний результат 

Виконання коригувальних та запобіжних 
заходів. 

ЛКП «Зелене місто» вирішить 
пройти сертифікацію). 

4 Визначення потреб у ресурсах для 
впровадження ПЕСЗ та включення до 
організаційної структури та бюджету 

03.2022 Оновлена організаційна структура 

5 Допомога в підготовці до щорічного 
екологічного та соціального звіту (ЩЕСЗ) 

Перший квартал 
року, наступного 
за звітним роком 

Щорічний екологічний та 
соціальний звіт (ЩЕСЗ) з 
оновленим Планом екологічних та 
соціальних заходів 

 

Консультант допомагає Клієнту в створенні та підтримці Системи екологічного та соціального управління (СЕСМ), 
що відповідає характеру і масштабу Проєкту та рівню його екологічних і соціальних впливів та проблем 
відповідно до передової міжнародної практики. Консультант провів навчання персоналу з екологічних та 
соціальних питань з метою підвищення рівня знань та розвитку практичних навичок працівників ГРП. 

Консультант у тісній співпраці зі співробітниками ЛКП «Зелене місто» розробив Посібник із інтегрованої системи 
управління відповідно до ISO 14001:2015 та ISO 45001:2018, а також наступні документовані процедури (ДП): 

 Відповідальність та повноваження персоналу (ДП 5.3.0); 

 Управління документами (ДП 7.5.1); 

 Управління записами (ДП 7.5.2); 

 Управління правовими та законодавчими документами (ДП 6.1.3); 

 Управління інфраструктурою (ДП 7.1.3); 

 Управління екологічними аспектами та ризиками СЕУ (ДП 6.1.2); 

 Реєстр екологічних аспектів та ризиків СЕУ; 

 Управління небезпеками та ризиками ОЗіБП (ДП 6.1.1); 

 Реєстр небезпек та ризиків ОзіБП; 

 Управління послугами (підрядники та аутсортсинг) та закупівлями товарів (ДП 8.1); 

 Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них (ДП 8.2); 

 Внутрішній аудит (ДП 9.2.0); 

 Аналіз ІСМ з боку керівництва (ДП 9.3); 

 Управління невідповідностями. Коригуючі та попереджувальні дії (10.2). 

Наступним кроком є проведення остаточного внутрішнього аудиту на основі підготованих документів ІСМ та 
розробка коригувальних та запобіжних дій. Доопрацювання (за потреби) ІСМ внаслідок впровадження процесів, 
пов'язаних із майбутніми змінами в периметрі діяльності ЛКП «Зелене місто», включаючи розширення сфери 

його відповідальності на:  володіння та експлуатацію сміттєпереробного заводу, володіння та експлуатацію 

санітарного полігону, управління збором муніципальних відходів. 

7. 2 -  План еколог і чног о  та  с оці альног о  управлі ння 

Консультант допоможе Клієнту в контролі і нагляді за імплементацією ESAP шляхом розробки дорожньої карти 
реалізації ESAP. 

Дорожня карта реалізації ESAP буде містити інформацію із зазначенням відповідальності і, де це може бути 
застосовано, із розбивкою кожної дії ESAP на прості кроки / завдання, прив'язані до графіка. При розробці 
Дорожньої карти реалізації ESAP, Консультант врахує вимоги що визначені у Висновку з оцінки впливу на довкілля 
від 15.04.2019 № 7-03/12-2018411528/1 «Будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та 
переробки 
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твердих побутових відходів у м. Львові на вул. Пластовій, 13» та Висновку з оцінки впливу на довкілля від 
09.01.2019 № 7-03/12-20188151480/1 «Проведення рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі, Жовківського 
району, Львівської області». Якщо будуть виявлені які-небудь нездійсненні або нереалістичні дії або терміни, 
вони будуть оголошені разом з альтернативними діями і термінами для розгляду Клієнтом і Банками. 

7. 3 -  План вз аємоді ї  з і  з аці кавленими с торонами 

Консультант разом із фахівцями ЛКП «Зелене місто» розробив План залучення зацікавлених сторін (ПЗС). 

ЛКП «Зелене місто» має План залучення зацікавлених сторін (ПЗС), розроблений фахівцями компанії, хоча 
вважається, що необхідно внести суттєві уточнення до ПЗС. ПЗС повинен мати таку структуру: 

1.  Вступ: Загальна інформація, основні цілі та зміст ПЗС. 

2.  Опис компанії та проєкту.   

2.1.  Загальна інформація про компанію.       

2.2.  Загальна інформація по проєкт.      

3.  Законодавча база та вимоги.    

4.  Ідентифікація зацікавлених сторін.   

5.  Огляд попередньої практики взаємодії компанії із зацікавленими сторонами. 

6.  Аналіз зацікавлених сторін.   

7.  Розголошення інформації та залучення зацікавлених сторін.  

8.  Механізм розгляду скарг та зворотного зв'язку.    

9.  Моніторинг та звітність щодо Плану залучення зацікавлених сторін.  

10.  План обміну інформацією. 

У структурі ПЗС, розробленого ЛКП «Зелене місто», відсутні ряд розділів та підрозділів Плану, а саме: 2.1, 5, 7, 9 
та 10. 

Крім того, викликає сумнів підхід до аналізу зацікавлених сторін: зацікавлені сторони аналізуються відповідно до 
рівня їхньої зацікавленості в проєкті та рівня впливу. Бали за цими двома характеристиками не сумуються. 

На основі рівнів зацікавленості та впливу будується карта (матриця) зацікавлених сторін, яка є площиною, 
розділеною на чотири квадранти. Вертикальна лінія позначає рівень зацікавленості, а горизонтальна – рівень 
впливу. У лівому нижньому квадранті знаходяться незацікавлені та не впливові сторони. У верхньому лівому 
квадранті – зацікавлені, але не впливові. У нижньому правому квадранті знаходяться впливові, але незацікавлені 
сторони. Нарешті, у правому верхньому квадранті знаходяться впливові та зацікавлені сторони. Аналіз матриці 
зацікавлених сторін допоможе зрозуміти, які сторони необхідно охопити і як залучити їх до проєкту, тобто, 
розробити стратегію залучення ключових зацікавлених сторін. Для них буде розроблено конкретний перелік 
заходів із залучення. Стратегію взаємовідносин буде визначено відповідно до рівня важливості кожної 
зацікавленої сторони для проєкту. 

ПЗС, підготований ЛКП «Зелене місто», містить досить хороший розділ, присвячений скаргам, але в ньому немає 
розбивки скарг/звернень принаймні за останні три роки, і немає інформації про те, чи вони дезагреговані за 
статтю. 

Відповідно до коментарів, отриманих від ЄІБ, Консультант переглянув структуру та зміст деяких розділів ПЗС, 
зокрема з урахуванням вимог законодавства, передбачених Стандартом 10 Європейського інвестиційного банку.  

Стандарт 10 встановлює систематичний підхід до взаємодії із зацікавленими сторонами, який ЛКП «Зелене місто» 
буде вибудовувати та підтримувати шляхом побудови конструктивних стосунків із зацікавленими сторонами. 
Залучення зацікавлених сторін – це інклюзивний та повторюваний процес, який включає аналіз зацікавлених 
сторін і планування взаємодії, своєчасне розкриття та розповсюдження/доступ до інформації, публічні 
консультації та участь зацікавлених сторін, а також механізм, що забезпечує доступ до скарг та засобів правового 
захисту. 
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Детальний ПЗС представлено у Додатку 4. 

7. 4 -  Ґендерний план ді й 

З метою досягнення паритету між жінками та чоловіками у всіх сферах життя суспільства шляхом законодавчого 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, усунення гендерної дискримінації та застосування 
спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок та чоловіків у 
реалізації рівних прав, передбачених Конституцією та законами України, Верховна Рада України ухвалила Закон 
№ 2866-IV від 8 вересня 2005 року «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». 

У статті 1 Закону дається визначення гендерної рівності: «Ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок та 
чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства». 

Повинні бути забезпечені рівні права та можливості для жінок та чоловіків у суспільно-політичній, соціально-
економічній та освітній сферах. 

Роботодавець зобов'язаний: 

▬ Створювати умови, які дозволяли б жінкам і чоловікам працювати на рівній основі; 

▬ Забезпечити жінкам та чоловікам можливість поєднувати трудову діяльність із сімейними обов'язками; 

▬ забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками; 

▬ Вжити заходів щодо створення безпечного та здорового робочого середовища тощо. 

Роботодавцям заборонено в оголошеннях про роботу пропонувати роботу тільки жінкам або тільки чоловікам, 
за винятком специфічної роботи, яку можуть виконувати виключно особи певної статі, висувати різні вимоги, 
віддаючи перевагу одній із статей тощо. 

Досвід показує, що однією з причин ґендерної нерівності є нерозвинена система ефективних механізмів 
реалізації політики рівних прав та можливостей, зокрема відсутність Плану ґендерної рівності на підприємстві чи 
компанії. 

Ґендерний план дій ЛКП «Зелене місто» заснований на діагностиці компанії, чітко визначених цілях, заходах та 
діях, а також на системі моніторингу, оцінки та контролю. 

Компанія вибере з-поміж своїх співробітників людину, яка відповідатиме за координацію виконання плану. План 
розробляється в консультації з уповноваженими представниками працівників Компанії. 

Діагностика. Оцінка ЛКП «Зелене місто» міститиме кількісні (результати опитувань співробітників, статистичні 
дані тощо) та якісні (корпоративна культура, цінності, кар'єрне зростання, компенсація тощо) компоненти. У 
сукупності кількісна та якісна інформація дасть уявлення про поточний стан та результати діяльності компанії з 
погляду ґендерної рівності. 

Цілі та заходи. У плані будуть застосовуватися коригувальні заходи (наприклад, спрямовані на виправлення 
дискримінації), позитивні заходи (що підтримують недопредставлену стать у певних видах діяльності, як жінок, 
так і чоловіків) та заходи, спрямовані на досягнення балансу між роботою та особистим життям. 

Моніторинг та оцінка. Результати оцінки порівнюватимуться з результатами діагностики, щоб визначити, чи 
були вирішені проблеми. В такий спосіб можна буде оцінити ефективність заходів та, за необхідності, скоригувати 
цілі та способи їх досягнення. 

З метою діагностики ЛКП «Зелене місто» щодо стану та проблем ґендерної рівності у січні 2022 року було 

проведено соціологічне дослідження шляхом анонімного опитування всіх співробітників компанії.  

Мета опитування була обговорена заздалегідь, а інформацію про методологію проведення опитування та 

визначення його результатів було надано Юлії Котик, співробітниці ЛКП «Зелене місто», відповідальній за дане 

опитування.  

Методологія проведення опитування. Анкета містить 29 питань з різних аспектів ґендерної рівності, включно з 

тими, які можуть пояснити розбіжності у відповідях респондентів. Кількість заповнених анкет становила 60 (одна 

анкета виявилася зіпсованою). 
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Комп'ютерна обробка та аналіз результатів проводились з використанням пакету програм SPSS. 

Для аналізу результатів використовувалися такі статистичні методи: аналіз одновимірних та двовимірних 

розподілів; кореляційний аналіз.  

Наразі завершується підготовка звіту з діагностики ЛКП «Зелене місто» на основі результатів опитування.  
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ПРОЄКТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ У М. ЛЬВІВ 

87/103 
 

EVQK07501-002/Report  

 

Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

КОРПОРАТИВНИЙ РОЗВИТОК 

Організаційний 
розвиток 

Внесення змін до Статуту компанії для нових видів діяльності?  Юридичний департамент   

Організаційна 
структура 

Переглянути та оновити організаційну структуру компанії у відповідь на 
виклики, що виникають у зв'язку з реалізацією проєкту ЄБРР та іншими 
майбутніми інвестиціями, розширенням діяльності компанії: 

1. Створити низку нових операційних підрозділів, відповідальних за 
експлуатацію та технічне обслуговування: 

a. нового сміттєпереробного заводу, запуск якого очікується наприкінці 2023 
або на початку 2024 року. Можливо, що в майбутньому діяльність заводу 
буде розвиватися та розширюватися з метою адаптації до вимог, які 
змінюватимуться та для підвищення ефективності роботи за допомогою 
додавання лінії сортування відходів, відокремлених біля їх джерела та/або 
установки для виготовлення RDF палива (палива з відходів). 

b. нового полігону, початок експлуатації якого можна очікувати після 2025 
року.  

c. Майбутні центри відновлення/переробки побутових відходів, початок 
роботи яких очікується в 2023 році. Хоча їх точну кількість ще визначено, 
передбачається, що на початковому етапі буде відкрито щонайменше 2-3, а 
в довгостроковій перспективі їх кількість зросте до 6-7. 

2. Для підтримки експлуатації наявних та майбутніх об'єктів створено 
централізований відділ технічного обслуговування під керівництвом 
менеджера з технічного обслуговування, який відповідає за впровадження 
системи технічного обслуговування на рівні всієї компанії, пов'язаної з 
ширшою системою управління активами. Менеджер з технічного 
обслуговування відповідає за планування, управління, відстеження та 
оцінку повсякденної діяльності з експлуатації та технічного обслуговування, 
а також за бюджет технічного обслуговування у взаємодії з фінансовим 
відділом. Особлива увага приділятиметься використанню: 

a. Профілактичного обслуговування на відміну від поточного; 

 

Відділ кадрів 

Березень 2022 р. Кінець 2025 р. 
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Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

b. Комп'ютеризованої системи управління технічним обслуговуванням для 
забезпечення ефективного планування та відстеження робіт з технічного 
обслуговування, підтримки прийняття рішень на основі фактичних даних та 
визначення ключових показників ефективності. 

3. Створити посаду Керівника з охорони праці та техніки безпеки, 
безпосередньо відповідального перед директором за впровадження 
управління охороною праці та техніки безпеки (ОПТБ). Це критично важлива 
корпоративна функція, і тому обов'язком для всіх у компанії, починаючи з 
директора, чия відповідальність полягає у визначенні політики в галузі 
ОПТБ, є забезпечення її дотримання за допомогою дорожньої карти з 
відповідними процедурами, правилами та навчанням, щоб привернути 
увагу та ознайомити всіх у компанії з питаннями ОПТБ. 

4. Оскільки ЛКП «Зелене місто» бере на себе відповідальність за збір ТПВ у 
Львові, необхідно створити відділ збору відходів, який відповідатиме за 
закупівлю та укладання договорів на послуги зі збору ТПВ з компаніями 
перевізниками. Відділ збору ТПВ також відповідатиме за моніторинг якості 
та ефективності послуг зі збору ТПВ. 

5. Розвиток фінансового відділу з урахуванням розширення компанії та 
створення нових областей обліку (бюджетування, виставлення рахунків та 
збір доходів тощо). 

 

Договір про 
надання 

комунальних 
послуг 

Затвердження та підписання нового договору на надання комунальних 
послуг. 

 

 

Юридичний департамент Вересень 2021 р. - 

Внесення змін до Договору на надання комунальних послуг з урахуванням 
нових видів діяльності 

Юридичний департамент Січень 2022 р. - 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Управлінська 
звітність та 

Підготовка документа КПЕ, загальних преміальних цілей для 

менеджерів відділів, а також індивідуальних управлінських КПЕ, що 

відповідають бюджетним цілям всієї Компанії. Розробка та 

Фінансовий департамент із 

керівним складом 

Квітень 2022 р. Липень 2022 р. 
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діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

розкриття 
інформації 

 

впровадження системи мотивації персоналу, яка включатиме ряд 

ключових показників ефективності (КПЕ). 

Підготувати пакет звітності з моніторингу (щомісячний огляд операцій, що 
містить річний бюджет за місяцями у вартості, співвідношеннях та 
кількостях), який буде реалізований та переглянутий на управлінських 
нарадах із планом коригувальних дій,   

Фінансовий департамент Липень 2022 р. Серпень  

2022 р. 

Інформаційна 
система 

управління 

Визначити, чи слід розвивати наявну систему, доповнивши її ГІС/SCADA, 

чи змінити всю Систему планування ресурсів підприємства для 

моніторингу дебіторської заборгованості майбутніх клієнтів, 

виставлення рахунків та платежів 

Фінансовий відділ із 

аудиторами  

Березень 2022 р. Квітень 2022 р. 

Інтеграція нової білінгової системи для реєстрації споживачів, обліку 

споживання та оплати послуг у рамках ІСМ.  

Білінгова система повинна: 

відповідати міжнародним стандартам якості. Виробник системи 

повинен відповідати стандарту ISO 9001-2008 (діяльність у галузі 

виробництва та впровадження інформаційних систем). 

легко адаптовуватися адміністратором до нових білінгових ситуацій 

шляхом додавання записів, таблиць, правил, процедур, як це зазвичай 

передбачено сучасними базами даних. 

Основна структура білінгових систем повинна включати: 

1. Рахунки-фактури клієнтів 

2. Контракти 

3. Тарифи та розцінки  

4. Модуль «Розрахунки» повинен керувати всіма процедурами, 

необхідними для підготовки, розрахунку та публікації рахунків  

5. Звіти та статистика 

Консультант IT  підлягає 

уточненню 

підлягає 
уточненню 
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Дата 
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Бюджет та 
вдосконалення 

поточного 
бізнес-плану 

Вдосконалення поточного бізнес-плану 

Наявна фінансова модель фактично вже застаріла, оскільки ніколи не 

оновлювалася (остання версія була в 2018 році). Проте річні бюджети 

та прогнози відповідно до вимог Міста часто переглядаються, і вони 

відрізняються від фінансової моделі та не задовольняють потреби в 

звітності щодо управління фінансовими коштами. 

Огляд та оновлення фінансової моделі початковими цифрами станом 

на 01.01.2022 р. Це дозволить керівництву компанії побудувати 

прозорі процедури прогнозування та бюджетування. 

Фінансовий департамент Березень 2022 р. Травень  

2022 р. 

Підготовка процедур впровадження докладного бюджетного 

програмного забезпечення та збору даних. 

Завдання полягає в тому, щоб проаналізувати потреби, підготувати 

процедури та переконати персонал у необхідності впровадження 

підходу до управління бюджетуванням.  

Структура бюджетування повинна відображати центри витрат 

(департаменти), об'єкти (майданчики) та центри прибутку (збирання 

відходів, перевезення, сортування, продаж вторинної сировини, 

компостування, газ та інші проєкти). 

Співробітники аналітичних служб у компанії повинні бути навчені 

проведенню основних фінансових аналізів структури та динаміки 

доходів, структури та динаміки витрат (постійних; змінних; відносно 

постійних; відносно змінних; дигресивних; прогресивних), аналізів 

основних принципів відновлення (економічної ефективності 

господарської діяльності, рентабельності, продуктивності праці), 

аналізів фінансової структури підприємства, орієнтованих на 

встановлення оптимальної структури джерел фінансування, а також 

інших аналізів. 

Фінансовий департамент із 

керівним складом 

Червень 2022 р. Серпень  

2022 р. 
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Першим кроком буде прив'язка бюджетного програмного 

забезпечення від/до облікової системи 1С та тестування відповідного 

модуля бюджетування. Цей захід має забезпечити процес порівняння 

щомісячних витрат та прогнозу, а також аналіз відхилень. 

Фінансовий департамент Вересень 2022 р. Грудень  

2022 р. 

Призначити фінансового контролера або доручити цю роль одному із 

працівників  

Фінансовий департамент  Січень 2023 р. 

Призначити адміністратора ІСМ. Фінансовий департамент  Січень 2023 р. 

Процедури 
управління 
грошовими 

коштами та 
платежі 

Введення в експлуатацію сміттєпереробного заводу та впровадження 

послуги зі збирання відходів: Інтерналізація доходів, отриманих 

внаслідок збирання та утилізації відходів 

Фінансовий департамент  Серпень  

2023 р. 

Впровадження тарифу на компостування та розвиток продажів 

готового компосту   

Відділ компостування 

(заплановано) 

Серпень 2022 р. Січень 2023 р. 

Вивчення інших областей/послуг, придатних для отримання доходу Відділ управління та фінансів Вересень 2022 р. Березень  

2023 р. 

Скорочення 
витрат та 
контроль 
закупівель 

Перегляд політики розподілу витрат у 1С, довідника з відповідним 

планом рахунків або переліком видів витрат. 

Першим заходом, необхідним для управління, контролю та 

вимірювання витрат, є поділ даних про витрати між відділами та 

центрами витрат, а також встановлення правил для постійних та 

змінних витрат та, по-друге, розподіл за центрами витрат та відділами. 

Відділ фінансів та логістики Серпень 2022 р. Січень 2023 р. 

Поліпшення процедур видачі дозволів на закупівлю. Необхідно вести 

облік за допомогою форм заявок на закупівлю. 

 Серпень 2022 р. Січень 2022 р. 

Створити процес переходу на МСФЗ  Фінансовий відділ із 

аудиторами  

Березень 2022 р. Вересень  

2022 р. 



 

  
                                                                    92/103 

Програма корпоративного розвитку 
 18 Квітня 2022 р. 
 EVQK07501-002/Report 

 

  

Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

Фінансова 
звітність, 

МСФЗ та Звіт 
про 

відповідність 

 

 

Затвердити та адаптувати поточну облікову політику Практика фінансової 
звітності за більш короткі часові інтервали – щоквартально/щомісячно. (її 
необхідно ввести, щоб можна було надійніше контролювати як фінансовий 
стан, так і структуру компанії) 

Головний бухгалтер разом з 

містом  

Березень 2022 р. Квітень 2022 р. 

Сприяння у виборі місцевої компанії для покращення функціональності 

системи обліку 

Керівництво з фінансовим 

контролером  

Квітень 2022 р. Грудень  

2023 р. 

Підготовка та проведення тренінгів на робочому місці із принципів 

МСФЗ та практичного застосування МСФЗ 

Аудитори Вересень 2022 р. Вересень  

2022 р. 

Продовжити допомогу в підготовці фінансової звітності за МСФЗ та 

звітів про виконання зобов’язань 
  

у формі, як це вимагається ЄБРР 

Аудитори Триває Лютий 2022 р. 

Облік основних 
засобів, 

контроль над 
активами та 
обладнанням 

 

Провести фізичний підрахунок та спостереження основних засобів та 

інвентарю з виявленням застарілих активів 

Фінансовий департамент Березень 2022 р. Березень  

2022 р. 

ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

Ефективність 
роботи 

Підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування після 

закриття Грибовицького полігону 

Відділ експлуатації Травень 2022 р. Лютий 2023 р. 

Відстеження показників ефективності керування після закриття 

Грибовицького полігону; 

 обсяг виконаної роботи 

 складність поставлених завдань 

 особливості функціональних обов'язків 

 отримані результати 

Відділ експлуатації Із березня  

2023 р. 
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Підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для 

компостувальної станції 

Відділ експлуатації Травень 2022 р. Грудень  

2022 р. 

Відслідковувати показники ефективності для компостувальної станції Відділ експлуатації Із січня 2023 р.  

Підготувати посібник з експлуатації та технічного обслуговування для 

сміттєпереробного заводу – це завдання може бути частиною обсягу робіт 

для Підрядника (проєктування та будівництво) на виконання робіт 

Відділ експлуатації Січень 2023 р. Грудень  

2023 р. 

Підготувати Посібник з експлуатації та технічного обслуговування для 

нового санітарного полігону. Це може бути включено до обсягу робіт 

підрядника з будівництва полігону. 

Відділ експлуатації Січень 2025 р. Грудень  

2025 р. 

Географічна 
інформаційна 
система (ГІС) 

Встановити географічну інформаційну систему (ГІС) та створити міську базу 

даних.  

Відділ інформаційних технологій 

Інженерний відділ 

Червень 2022 р. Січень 2023 р. 

Нижче наведено перелік основних заходів щодо розробки такої системи: 

1) Збір даних про розташування сміттєвих контейнерів та поточні 
маршрути машин для збору відходів. 

2) Вибір ГІС, з можливою покупкою, 

3) Створення ГІС-підрозділу в рамках ЗМ, з навчанням та можливим 
залученням нових фахівців, 

4) Забезпечення регулярного оновлення інформаційної системи, яке 
включає: (i) оновлення просторових даних; (ii) оновлення карти 
сміттєвих контейнерів та маршрутів транспортних засобів для 
збору відходів. 

Відділ інформаційних технологій 

Інженерний відділ 
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Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

Будуть реалізовані наступні кроки: 

a) Першим кроком (2023-2024 рр.) буде розробка простого формуляру для 

збору даних, який заповнюватиметься відповідним техперсоналом в 

одному або кількох районах. 

b) Розробка вимог щодо закупівлі ГІС (буде підготована у 2023 році). 

c) Підготувати та реалізувати закупівлю ГІС після визначення потреб у 

фінансуванні та ресурсах (2023 рік). 

d) Впровадження та розгортання ГІС та навчання диспетчерського та 

технічного персоналу (2024-2025 рр.). 

Відділ інформаційних технологій 

Інженерний відділ 

  

Профілактичне 
технічне 
обслуговування 
обладнання 

Підготовка та впровадження політики технічного обслуговування як для 

придбаного обладнання в рамках проєкту ЄБРР, так і для старого, заснована 

на принципі переходу від аварійного до профілактичного та планового 

обслуговування.  

Відділ експлуатації  

Інженерний відділ 

 

2022 2023 

 Визначення технічних умов та критеріїв для кожної категорії обладнання, 

що вказують на необхідність проведення технічного обслуговування.  

Коли стан обладнання досягає певного стану, обладнання зупиняється для 

оновлення або заміни пошкоджених компонентів з метою запобігання 

більш витратним пошкодженням. 

Інженерний відділ 

 

2022 Постійно, з 
визначеною 

періодичністю 
(щороку) 

 Впровадження комп'ютерної системи управління технічним 

обслуговуванням (комп'ютеризована система управління технічним 

обслуговуванням – CMMS) 

Відділ експлуатації  

Інженерний відділ 

 

2022 2023 
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Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

Взаємодія із 
зацікавленими 
сторонами 

Реалізація плану залучення зацікавлених сторін, включно з його переглядом 

(визначення та аналіз зацікавлених сторін, стратегії взаємодії, моніторинг 

цільових показників) 

Структурний підрозділ роботи зі 
споживачами 

постійно 

 

Реалізація Комунікаційного плану (розробка Комунікаційної матриці) з 

метою підвищення поінформованості громадськості щодо діяльності 

компанії, покращення якості послуг, підвищення рівня довіри з метою 

отримання суспільної підтримки Плану корпоративного розвитку 

Структурний підрозділ роботи зі 
споживачами 

постійно 

 

Інтегрована 
система 
менеджменту 
відповідно до 
вимог ISO 
14001 та ISO 
45001 

Навчання персоналу принципам екологічного менеджменту (ISO 14001: та 

менеджменту професійної безпеки та здоров'я (ISO 45001:2018) для до 20 

осіб) 

Проведення внутрішнього аудиту системи екологічного та соціального 

менеджменту. Розробка коригувальних та запобіжних дій. 

Консультант 

Відділ експлуатації 

Лютий  

2022 р. 

Березень  

2022 р. 

Фіналізація (за необхідності) ІСМЯ за результатами впровадження процесів, 

внутрішніх аудитів із внесенням змін до процесів та коригувань у відповідні 

документи ІСМЯ. 

Консультант 

Відділ експлуатації 

Березень 

2022 р. 

Квітень 

2022 р. 

Підтримка під час сертифікаційного аудиту (якщо ЛКП «Зелене місто» 

вирішить пройти сертифікацію). Виконання коригувальних та запобіжних 

заходів. 

Консультант 

Відділ експлуатації 

  

Впровадження 
ПЕСЗ (ESAP) 

Розбивка кожної дії ПЕСЗ на прості кроки/завдання, прив'язані до графіку Консультант 

Відділ експлуатації 

Квітень  

2022 р. 

Грудень  

2024 р. 
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Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

Визначення потреб у ресурсах для впровадження ПЕСЗ та включення до 

організаційної структури та бюджету 

Підготовка щорічного екологічного та соціального звіту Консультант 

Відділ експлуатації 

  

 План 
залучення 
зацікавлених 
сторін 

 

Остаточна перевірка ЄІБ. За наявності зауважень вони будуть 

доопрацьовані. 

Згідно з коментарями, отриманими від ЄІБ, юридичні вимоги, передбачені 

Стандартом 10 Європейського інвестиційного банку, включають аналіз 

зацікавлених сторін та планування взаємодії, своєчасне розкриття та 

розповсюдження/доступ до інформації, консультації з громадськістю та 

участь зацікавлених сторін, а також механізм, що забезпечує доступ до скарг 

та засобів правового захисту. 

Консультант 

Юлія Котик 

Лютий  

2022 р. 

Березень  

2022 р. 

ЛКП «Зелене місто» має досить хороший розділ, присвячений скаргам, 

але в ньому немає розбивки скарг/звернень принаймні за останні три 

роки, і немає інформації про те, чи вони дезагреговані за статтю. 

   

Ґендерний 
план дій 

Розділ щодо діагностики. Доопрацювання звіту з опитування співробітників 

щодо ситуації з ґендерною рівністю у ЛКП «ЗМ» 
Консультант Січень  

2022 р. 

Лютий  

2022 р. 

Призначення відповідального за ґендерну політику у ЛКП «ЗМ» Керівництво ЛКП «ЗМ» Лютий  

2022 р. 
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Напрям 
діяльності 

Заходи Відповідальні особи Дата початку 
Дата 

завершення 

Розробка ґендерного плану дій для ЛКП «ЗМ» (вибрати людину з-поміж 

співробітників, яка відповідатиме за координацію виконання плану). 

Консультант 

Особа, відповідальна за 
ґендерну політику в компанії 

Лютий  

2020 р. 

Березень  

2022 р. 

Система 
мотивації 
персоналу 

Розробка цілей, яких необхідно досягти, та КПЕ для основних підрозділів ЗМ 

1. Матеріальна мотивація (премії за результатами роботи, 
матеріальне стимулювання працівників, наявність соціального 
пакета). На ЛКП «Зелене місто» діє політика преміювання.  

2. Нематеріальна мотивація (кар'єрне зростання, професійне 
зростання та розвиток, додаткове навчання за рахунок компанії, 
усна або письмова подяка керівника за виконану роботу, публічне 
визнання особистого вкладу співробітника, присвоєння звання 
«найкращий співробітник», можливість брати участь в управлінні 
компанією, гнучкий графік роботи, тощо) 

3. Персональна відповідальність та контроль (набір ключових 
показників ефективності персоналу (КПЕ) та їх «прив'язка» до 
керівників підрозділів та конкретних виконавців). 

 

Кадровий відділ 

Керівники підрозділів 

Консультант 

Квітень  

2022 р. 

Вересень  

2022 р. 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
  

ДОДАТКИ 
 

 

  



 

  
 

 
  

ДОДАТОК 1: Договір про надання комунальних послуг 

  



 

  
 

 
  

ДОДАТОК 2: Система екологічного та соціального менеджменту (СЕСМ) 

  



 

  
 

 
  

ДОДАТОК 3: Програма навчання СЕСМ 

  



 

  
 

 
  

ДОДАТОК 4: План взаємодії зі зацікавленими сторонами   



 

  
 

 
  

ДОДАТОК 5: Гендерний план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами 
виконкому                                       е-підпис                                  Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 

Віза: 

Директор 
ЛКП “Зелене місто”                        е-підпис                                  Тарас КАЛУЖНИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про погодження передачі об’єктів 
державної власності у комунальну 
власність Львівської міської 
територіальної громади 
 

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, “Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності“, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
23.02.2022 № 275 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2020 р. № 844 “Про затвердження зразків бланків і 
технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, 
свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового 
реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального 
автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України“ виконавчий комітет вирішив:  

1. Погодити безоплатне прийняття з державної власності зі сфери 
управління Міністерства економіки України з балансу державного 
підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна“ у комунальну власність 
Львівської міської територіальної громади окреме індивідуально 
визначене майно – принтери для двостороннього ретрансферного друку 
Swiftpro K60 з безконтактним енкодером та подвійним модулем 
ламінування у кількості 3-х штук (номенклатурний номер 64551) вартістю 
371 250,00 грн. (триста сімдесят одна тисяча двісті п’ятдесят гривень         
00 копійок) (без урахування ПДВ) із зобов’язанням використовувати за 
цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.  

2. Прийняття об’єктів майна, зазначених у пункті 1 цього рішення, 
здійснити відповідно до вимог чинного законодавства з метою 
використання Центром надання адміністративних послуг м. Львова для 
надання адміністративних послуг з реєстрації транспортних засобів та 
видачі національних посвідчень водія з урахуванням техніко-економічного 
обгрунтування передачі окремого індивідуально визначеного майна. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 
виконкому. 

 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2020-%D0%BF/sp:max50:nav7:font2


Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до переліку об’єктів, 
що фінансуються з бюджету розвитку 
бюджету Львівської міської 
територіальної громади на 2022 рік 
 
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвал міської ради від 
20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади 
на 2022 рік“, від 24.02.2022 № 2133 “Про внесення змін до бюджету 
Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“ та від 31.12.2021            
№ 1973 “Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 
бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік“ 
виконавчий комітет вирішив: 

1. Внести зміни до: 
1.1. Розподілу обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році згідно з додатком 1. 
1.2. Розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної 

громади на 2022 рік згідно з додатком 2. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку, в. о. 
заступника міського голови з гуманітарних питань. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 

 



2

13563000000

(код бюджету)

  

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт,                          

у тому числі проєктні роботи

Видатки, які передбачені 

у 2022 році на об'єкти, 

щодо яких вносяться 

зміни 

Зміни (+/-) Уточнена сума видатків 

на об'єкти, щодо яких 

вносяться зміни

1 2 3 4 5 6 7 8

1000000 Управління культури 5 007 949,67 0,00 5 007 949,67

1010000 Управління культури 

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури Реконструкція Львівської дитячої школи мистецтв № 5 з 

влаштуванням мансардних приміщень в межах існуючого 

горища на вул. Хуторівці, 28 у м. Львові

4 507 949,67 -1 739 681,57 2 768 268,10

1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський кіноцентр" 

для здійснення реконструкції приміщень під створення 

науково-технологічно-мистецько-математичного закладу 

STEAM SPACE на вул. Науковій, 49 у м. Львові

500 000,00 1 739 681,57 2 239 681,57

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

1 400 000,00 231 484,14 1 631 484,14

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної 

інфраструктури

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Міська цільова програма "Безпека житлових кварталів" 1 400 000,00 -64 659,86 1 335 340,14

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки Облаштування системи відеонагляду у с. Підбірці 0,00 296 144,00 296 144,00

4600000 Сихівська районна адміністрація 1 575 549,27 0,00 1 575 549,27

4610000 Сихівська районна адміністрація

4616011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Капітальний ремонт житлового фонду 1 575 549,27 -21 000,00 1 554 549,27

4617670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Внески до статутного капіталу ЛКП "Під Зуброю" 0,00 21 000,00 21 000,00

           Додаток 1

до рішення виконкому

від ______________№ _____

Зміни до обсягів капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проєктів за об’єктами у 2022 році
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1200000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

231 484,14 -231 484,14 0,00

1210000 Департамент житлового господарства та 

інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального 

господарства

Нерозподілені видатки 231 484,14 -231 484,14 0,00

6 639 433,81 0,00 6 639 433,81

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

      Візи: 

Перший заступник міського голови – 

заступник міського голови з економічного розвитку,

Директор департаменту економічного розвитку Ірина КУЛИНИЧ

в. о. заступника міського голови з гуманітарних питань Андрій МОСКАЛЕНКО

Всього



4

 

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1000000 Управління культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010000 Управління культури 

1017320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 739 681,57 -1 739 681,57 0,00 0,00 0,00 -1 739 681,57 -1 739 681,57

1017324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 739 681,57 -1 739 681,57 0,00 0,00 0,00 -1 739 681,57 -1 739 681,57

1017670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739 681,57 1 739 681,57 0,00 0,00 0,00 1 739 681,57 1 739 681,57

1200000 Департамент житлового господарства та інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231 484,14 -231 484,14 0,00 0,00 0,00 -231 484,14 -231 484,14

1210000 Департамент житлового господарства та інфраструктури

1217310 7310 0443 Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -231 484,14 -231 484,14 0,00 0,00 0,00 -231 484,14 -231 484,14

1900000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 484,14 231 484,14 0,00 0,00 0,00 231 484,14 231 484,14

1910000 Департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури

1918230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 484,14 231 484,14 0,00 0,00 0,00 231 484,14 231 484,14

4600000 Сихівська районна адміністрація 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610000 Сихівська районна адміністрація

4616010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 

господарства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00 0,00 -21 000,00 -21 000,00

4616011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00 0,00 -21 000,00 -21 000,00

4617670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Керуючий справами виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА

        Візи:

Директор департаменту фінансової політики Вікторія ДОВЖИК

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Ліліана РИМАР

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

оплата праці комунальні послуги 

та енергоносії

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

видатки 

споживання

Загальний фонд

видатки розвитку

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Всього

            Додаток 2

до рішення виконкому

від ________________ № _____

Всьогоз них

Разом

оплата праці

Спеціальний фонд

у тому числі бюджет 

розвитку

з нихвидатки 

споживання комунальні послуги та 

енергоносії

Зміни до розподілу видатків бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік

видатки розвитку

13563000000

(код бюджету)



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
24.10.2022 № 982 
 
 
 Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
ухвалою міської ради від 20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської 
міської територіальної громади на 2022 рік“, виконавчий комітет вирішив: 
 внести зміни до рішення виконавчого комітету від 24.10.2022 № 982 
“Про надання висновку щодо доцільності залучення ЛКП 
“Львівелектротранс“ коштів позики від Європейського інвестиційного 
банку“: 
 1. Викласти преамбулу у новій редакції: 
 “Керуючись Законом України “Про ратифікацію Фінансової угоди 
(Проект “Міський громадський транспорт України“) між Україною та 
Європейським інвестиційним банком)“, постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.05.2012 № 541 “Про затвердження Порядку надання 
місцевих гарантій“, ухвалами міської ради від 16.11.2017 № 2587 “Про 
підтримку участі ЛКП “Львівелектротранс“, ЛК АТП № 1 та ЛКП 
“Львівавтодор“ у проекті “Міський громадський транспорт України“ і від 
20.12.2021 № 1794 “Про бюджет Львівської міської територіальної громади 
на 2022 рік“, виконавчий комітет вирішив: 
 2. Викласти розділ 4 додатка у новій редакції: 
 

“4. Обсяг позики, яка залучається, джерела її повернення 
 
 4.1. Обсяг та валюта коштів позики – не більше 5 385 656,48 (п’ять 
мільйонів триста вісімдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят шість) євро. 
 4.2. Строк повернення коштів позики – не більше 22 років з дати 
першої вибірки, включаючи пільговий період – 5 років. 
 4.3. Відповідно до Угоди про передачу коштів позики за користування 
залученими коштами Львівське комунальне підприємство 
“Львівелектротранс“ сплачує Міністерству фінансів України: 
 4.3.1. Відсотки за користування коштами позики відповідно до умов 
Фінансової угоди за ставкою, яка визначається на дату вибірки траншів та 
дорівнює фіксованій ставці або шестимісячній Європейській міжбанківській 
ставці пропозиції (EURIBOR) + спред (до 2,5 %). 

 



 4.3.2. Частину комісії за проведення оцінки Європейським 
інвестиційним банком у розмірі 50 000 євро щодо Фінансової угоди, яка 
сплачується Україною відповідно до п. 1.08 ст. 1 Фінансової угоди, 
вважається частиною коштів позики, наданою Львівському комунальному 
підприємству “Львівелектротранс“, та розраховується способом множення 
суми комісії за проведення оцінки Європейським інвестиційним банком на 
частку від ділення частини коштів позики на загальну суму позики (до 0,5 
%). 
 4.3.3. Плату за надання позики, яка становить 0,5 % річних вибраної 
та непогашеної суми позики відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 26.10.2016 № 805-р “Про залучення позики від 
Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту “Міський 
громадський транспорт України“. 
 4.4. Строки сплати відсотків – не пізніше ніж за три робочих дні до 
кожної дати платежу відповідно до Фінансової угоди (проект “Міський 
громадський транспорт України“) між Україною та Європейським 
інвестиційним банком. 
 4.5. Погашення позики та сплата відсотків за користування позикою 
здійснюється щопіврічними платежами відповідно до умов, визначених 
Угодою про передачу коштів позики. 
 4.6. Джерелом повернення кредиту та сплати відсотків за 
користування кредитними коштами будуть кошти Львівського 
комунального підприємства “Львівелектротранс“ в обсягах та у терміни, 
необхідні для повного і своєчасного погашення та обслуговування 
кредиту.“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 



Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
08.11.2022 № 1046 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні, 
розглянувши листа Львівського міського комунального підприємства 
“Львівводоканал“, зареєстрованого у Львівській міській раді 14.11.2022 за 
№ 4-2511-33238, виконавчий комітет вирішив: 

внести зміни до рішення виконавчого комітету від 08.11.2022 № 1046 
“Про надання ЛМКП “Львівводоканал“ функцій замовника на проєктування 
та виконання робіт“, замінивши у пунктах 1, 2 слова “Нове будівництво 
водопровідної мережі на вул. І. Франка у м. Винники“ словами “Нове 
будівництво водопроводу по вул. І. Франка та прилеглих вулицях                     
у м. Винники з розробленням проєктної документації“. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
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