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Ця база розташована на офіційному Інтернет сайті IQNet і є досить 
репрезентативною, оскільки в ній містяться відомості про понад 300 000 сертифікатів 
на відповідність стандарту ISO 9001 у більш ніж 150 країнах, тобто близько 25 
відсотків від усіх сертифікатів ISO 9001, отриманих у світі (згідно із статистикою 
ISO). Усього в реєстрі IQNet зареєстровані близько 4519 організацій, яким виданий 
сертифікат відповідності в межах сектору EA 36 «Державне управління», серед яких 
більше половини – органи місцевого самоврядування.  

Об’єктом дослідження є Кременчуцька міська рада, яка є органом місцевого 
самоврядування у Полтавській області. Адміністративний центр – місто Кременчука. 
Кременчуцька міська рада з 24 лютого 2015 року впроваджує систему менеджменту 
якості. Впроваджуючи політику якості, Кременчуцька міська рада орієнтувалася на 
довгострокові цілі і намагались їх досягти. Але ми провели аналіз цілей та 
результатів, та дійшли до такого висновку, зазначений у табл. 1. 

 

Таблиця 1 Цілі та результати впровадження політики якості  
у Кременчуцькій міській раді 

 

Цілі впровадження політики якості Результати впровадження 
Застосування сучасних методів управління міським 
господарством 

Поліпшення ефективності функціонування 
муніципальних служб  

Створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва та інвестиційної діяльності 

Дає можливість громадянам вести підприємницьку 
діяльність та за рахунок цього зростає кількість 
робочих місць 

Визначення раціонального обсягу документування 
в межах системи управління якістю 

Скорочення кількості документації допомагає 
використовувати час більш  раціонально 

Удосконалення роботи щодо доведення до 
споживачів адміністративних послуг актуальної 
для них інформації 

Краща організація взаємодії з консультантами  

Побудову ефективної системи управління 
персоналом та постійне її поліпшення 

Вирішуються питання щодо доцільності проведення 
СУЯ та зовнішнього оцінювання відповідальності  

Сприяння підвищенню кваліфікації посадових осіб 
місцевого самоврядування 

Зростання якості виконаної роботи та наданих послуг в 
даній сфері 

Запровадження системного моніторингу процесів 
життєдіяльності міста та постійний аналіз 
результатів своєї діяльності 

Сприяє правильному визначенню потреб міста та за 
рахунок цього спрямованість діяльності органів 
місцевого самоврядування є більш конкретною 

Створення позитивного іміджу міста Кременчука Кременчук стає більш привабливий для інвесторів   
 
Отже, проаналізувавши питання управління якістю в муніципальних службах 

міста Кременчука, можна зробити висновок, що політика якості проводиться, але 
міська влада повинна більше концентрувати увагу на даному аспекті та постійно 
поліпшувати результативність запровадженої системи управління якістю. 
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Останнім часом у загальному складі твердих побутових відходів (ТПВ) значно 

зріс обсяг полімерних відходів, скла, паперу та картону. Причиною цього є зростання 
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обсягу пакувальних матеріалів і їх різновидів. Актуальною проблемою у 
природоохоронній сфері міста Кременчука є створення належних умов збору, 
сортування та подальшої переробки й використання відходів, які мають ресурсну 
цінність і споживчу вартість як вторинна сировина (ресурсоцінні відходи), тому в 
місті організовано роботу з роздільного збору ТПВ [1]. 

У рамках інноваційної «Програми впровадження роздільного збору та 
сортування твердих побутових відходів на території міста», затвердженої рішенням 
Кременчуцької міської ради від 26.02.2008, здійснюються заходи щодо 
удосконалення системи управління поводження з ТПВ, зменшення обсягів 
захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних 
високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, утилізації та 
знешкодження в місті Кременчуці.  

Протягом 2016–2019 років за рахунок коштів міського та обласного екологічних 
фондів придбано нові контейнери для роздільного збирання сміття та спеціалізована 
комунальна техніка для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 
складування побутових відходів. Постійно ведеться інформаційна робота, спрямована 
на підвищення обізнаності населення щодо поводження з відходами, у т.ч. 
забезпечення належного збирання та заготівлі використаної упаковки як вторинної 
сировини. 

 

Таблиця 1 Порівняння вторинної сировини, зібраної кременчужанами 
 

Рік Пластик, т Макулатура, т Скляний бій, т Усього, т 
2009 7,69 10,09 45,47 63,25 
2018 149,43 12,30 174,90 336,63 
2019 178,28 12,87 209,24 400,39 

 
На території міста Кременчука діють пункти приймання та тимчасового 

зберігання ртутьвмісних ламп і термометрів від населення, бюджетних організацій і 
установ з подальшим транспортуванням цих відходів для демеркуризації на 
спеціальні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері поводження з 
небезпечними відходами.  

У школах Кременчука встановлюють контейнери для роздільного збору сміття. 
Для закладів загальної середньої освіти міста Кременчука було придбано 280 
екологічних (з переробленого паперу) контейнерів для роздільного збору сміття.  

У процесі дослідження було виявлено, що у місті Кременчуці створена базова 
система поводження з твердими побутовими відходами, яку необхідно постійно 
підтримувати, удосконалювати та модернізувати. Виконавча влада та підприємства, 
які створюють технологічне навантаження на екологію, мають здійснювати значний 
вклад у вирішення екологічних проблем міста, впроваджувати заходи, спрямовані на 
озеленення, втілення важливих екологічних проєктів, а також надавати підтримку 
навчальним закладам. Виконання поставлених завдань буде відновлювати екологічне 
становище міста і покращуватиме управління та контроль поводження з ТПВ. 
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