
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року                                  с.Судилків                                № 2 

 

Про Програму охорони 

навколишнього природного 

середовища на території  

Судилківської сільської ради на 2020-

2022 роки 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Програму охорони навколишнього природного середовища на 

території  Судилківської сільської ради на 2020-2022 роки (додається). 

2.  Рішення  35-ої сесії сільської ради від 22.12.2018 року №7 «Про Програму 

охорони навколишнього природного середовища на території  Судилківської сільської 

ради на 2019 рік» вважати таким, що втратило чинність.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії 

А.В.Криворучко). 

 

 

Сільський голова       Т.Котик 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сільської ради від 

24.12.2019 року № 2 

ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища на території  Судилківської сільської 

ради на 2020-2022 рік  

Паспорт програми  

1. Дата, номер і назва 

законодавчих документів щодо 

розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон 

України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991р. 

№1264-XІІ, Постанова КМУ 

«Про затвердження переліку 

видів діяльності, що належать 

до природоохоронних заходів» 

від 17 вересня 1996р. №1147 

2. Ініціатор розроблення програми Судилківська сільська рада  

3. Розробник програми Судилківська сільська рада 

4. Відповідальний виконавець Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради        

5. Учасники програми Судилківська сільська рада, підприємства, 

установи, організації, які функціонують на 

території сільської ради        

6. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми 

Місцевий бюджет, інші кошти, які не 

заборонені законодавством  

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, тис.грн. 

1650,00 

 у тому числі:  

8.1. коштів місцевого бюджету 1650,00 

8.2. коштів інших джерел 

 

Кошти інших джерел, не заборонені чинним 

законодавством. 



1.Загальна частина 

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020-2022роки (далі 

– Програма) розроблена виконкомом Судилківської сільської ради відповідно до вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991р№1264-XІІ, Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. №1147 та враховуючи - 

«Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.06р. №367. Підставою для 

розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, 

розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу 

самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення. 

2.Мета Програми: 

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців 

населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. Екологічна 

ситуація на території Судилківської сільської ради, характеризується відносною 

стабільністю показників – однак багато проблем потребують вирішення: 

 - несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим 

чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси селищної ради і 

здоров’я людей. 

- накопичення побутового сміття в лісонасадженнях та поблизу річок, в зоні 

житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою 

велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації.  

Тому, одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного 

середовища території громади є (на даному етапі) - організація робіт по вивозу відходів та 

локалізація стихійних звалищ. Стан озеленення на території громади потребує 

подальшого розширення та коригування. Розвиток зеленого господарства виконується 

переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів. 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану водоймищ. 

3. Основні завдання Програми: 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території сільської ради, 

основними завданнями програми охорони навколишнього природного середовища та 

пріоритетними напрямками екологічної політики сільської ради ради є:  

 Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод.  

 Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.  

 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.  

 Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природнозаповідного 

фонду.  

 Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, вирішення 

комплексу проблем пов’язаних із їх вивезенням та утилізацією.  



 Догляд за зеленим насадженням.  

 Закупка та встановлення урн та контейнерів для сміття. 

4. Очікувані результати заходів програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:  

 Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 

поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу громади.  

 Досягнення покращення екологічної ситуації на території громади буде 

проводитись в двох напрямках: впровадження заходів, спрямованих на зменшення 

прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) 

окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу); впровадження 

заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. Впровадження заходів 

Програми дозволить досягти наступних результатів: - збереження водного балансу; - 

покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх 

утворенню. 

5. Джерела фінансування заходів Програми: 

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального 

фонду, надходження коштів від забруднення природного середовища, місцевий бюджет та 

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. Кошториси витрат на 

реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесії сільської 

ради. 

6.Контроль за виконанням програми: 

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання 

Програми, здійснюються у порядку встановленому законодавством. 

7. Термін реалізації і заходи Програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Судилківської сільської ради на 2020-2022 роки: 

№п/п ЗАХОДИ роки 

2020 2021 2022 

1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, 

вирішення проблем пов’язаних із вивезенням та 

утилізацією твердих побутових відходів  

150,0 150,0 150,0 

2 Підтримання сприятливого санітарно-

екологічного стану водоймища 

60,0 60,0 60,0 

3 Закупка та встановлення урн та контейнерів для 

сміття  

100,0 100,0 100,0 

4 Придбання насосного обладнання та фільтрів для 

заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних гідроспорудах 

50,0 50,0 50,0 

5 Укріплення берегів річок 100,0 100,0 100,0 

6 Заходи з озеленення населених пунктів 50,0 50,0 50,0 

7 Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин 50,0 50,0 50,0 

 

Сільський голова                       Т.Котик 


