
 

 

 

 УКРАЇНА 

Люблинецька селищна рада Ковельського району  

Волинської області  

восьмого скликання  

(третя сесія) 

  

                                                          Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                      

09.12.2016 року                                                                               

№ 3-2/2016                                                                                     смт. Люблинець                                                                                                        
 

 

Про затвердження Програми охорони навколишнього  

природного середовища Люблинецької селищної  ради  

об′єднаної  територіальної  громади  на  2017-2021 роки 
 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні“, утримання в належному санітарному стані 

благоустрою населених пунктів та поліпшення екологічної ситуації селищна  

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 

Люблинецької селищної ради на 2017-2021 роки  (далі - Програма), що додається. 
 

          2. Головному бухгалтеру селищної ради при формуванні бюджету на 2017 

та бюджетних показників на відповідні наступні роки враховувати потребу в 

асигнуваннях на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей 

бюджету та його пріоритетів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, управління комунальною 

власністю, соціально – економічного розвитку та інвестиційної діяльності, 

депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, законності та 

правопорядку. 

 

 

 Селищний голова                                                                                        Н.Сіховська 
 Бруча  56 562 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища 

Люблинецької селищної ради об′єднаної територіальної громади  

на 2017 – 2021 роки 

1. Загальні положення 

Програма охорони навколишнього природного середовища Люблинецької 

селищної ради об′єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 р.р. (далі –  

Програма) розроблена виконавчим комітетом Люблинецької селищної ради 

відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996р. 

№1147 (із змінами: Пост. КМУ від 21.10.2009р.) 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 

підвідомчої території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних 

коштів, координації спільних дій органу урядування, 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. 

Стан екологічної ситуації на території Люблинецької селищної ради та 

обгрунтування необхідності реалізації Програми 

Екологічна ситуація на території Люблинецької селищної ради, 

характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем 

потребують вирішення: 

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів (далі – ТПВ) 

населенням є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові 

ресурси селищної ради і здоров'я людей. 

Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж 

автомобільних доріг, в лісонасадженнях, в зоні житлової забудови – і є одним із 

потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу 

навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації. 



Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного 

середовшца території ради, є, зокрема, організація робіт по вивозу відходів та 

локалізація стихійних звалищ. 

2. Стан озеленення на території селищної ради потребує подальшого 

розширення та коригування. 

Зелені насадження впродовж доріг досяґли вікової межі і потребують 

негайної заміни, в зв'язку із тим, що більшість із них знаходяться в аварійному 

стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту. 

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в 

межах житлової забудови (прибудинкових територій житлових масивів, 

впродовж  доріг та населених пунктів). 

3.Основні завдання програми 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, 

основними завданнями селищної програми охорони навколишнього природного 

середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є: 

1. Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. 

2. Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел. 

3. Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою. 

4. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану 

атмосферного повітря. 

5. Охорона і раціональне використання земель. 

6. Озеленення, благоустрій населених пунктів; збереження природно-заповідного 

фонду. 

7. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 

4. Очікувані результати заходів програми 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити: 

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього 

середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу 

навколишньої території. 

2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде 

проводитись в двох напрямках: 

а) 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); 



б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня 

території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 

-  збереження водного балансу: відновлення, підтримка в належному стані джерел 

питної води; 

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання 

їх утворенню;  

- підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;  

- покращення стану зелених насаджень на території селищної ради за рахунок 

знесення аварійних дерев, боротьби із бур’янами та амброзією, озеленення 

вулиць. 

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 сесіях ради. 

6. Термін реалізації заходів Програми 

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища 

Люблинецької селищної ради передбачена шляхом виконання заходів наведених 

в додатку 1 до Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗАХОДИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища  

Люблинецької селищної ради на 2017 – 2021 роки 

№  

п/п 
Зміст заходів 

Тер- 

мін 

вико- 

нання 

Джерела 

фінансування 

Віповідальні 

виконавці 

1 
Охорона і раціональне 

використання водних ресурсів 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

1.1 

Упорядкування відкритих джерел 

питної води та ремонт шахтних 

колодязів 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2. 

Охорона і раціональне 

використання природних 

рослинних ресурсів 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.1 
Ліквідація лісових та степових 

пожеж, їх наслідків 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.2 Ліквідація наслідків буреломів 
2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.3 Озеленення території 
2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.3.1 
Ліквідація аварійних дерев, 

кронування дерев 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради  

2.3.2 
Закупівля та висадка саджанців 

дерев і квітів 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.3.3 
Утримання зелених насаджень 

(агротехнічні заходи) 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

2.3.4 
Утримання газонів та узбіччя 

доріг населених пунктів селищної 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 



ради: 

1. Придбання садово-паркового 

інвентарю, устаткування та 

механізмів; 

2. Фінансування робіт 

нені законодавством селищної ради 

3. 

Раціональне використання, 

зберігання побутових відходів 

та відходів виробництва 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

4. 

Розробка проектних документів 

для отримання дозволів на 

викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

2017-

2021 

Місцевий бюджет, 

інші джерела фінан-

сування, не заборо-

нені законодавством 

Виконавчий 

комітет 

Люблинецької 

селищної ради 

 


