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ПАСПОРТ  

Програми охорони навколишнього природного середовища  

Корюківської міської ради на 2018 – 2020 роки  

 

1. Ініціатор розроблення програми Корюківська міська рада 

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 

змінами), Закон України «Про 

охорону навколишнього 

природного середовища» від 

25.06.1991 №1264-XII (зі 

змінами) 

3. Розробник програми 

 

Корюківська міська рада 

4. Співрозробники програми  

 

- 

5.  Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет 

Корюківської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Корюківська міська рада, 

Корюківська ЖЕК,  

 КП «Благоустрій»,  

КП «Корюківкаводоканал», 

Корюківське МУВГ,  

ТОВ «Будівельник», 

залучені організації та 

підприємства 

7. Термін реалізації програми 

 

2018 – 2020 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

 

міський бюджет 

9.  Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових  ресурсів, необхідний для 

реалізації програми, всього 

 

2845,0тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 Нова концепція національної екологічної політики України на період до 

2020 року визначає, що "мета національної екологічної політики спрямована на 

збереження та відновлення екосистеми на всій території України, що необхідна 

для гармонічного існування живої і неживої природи, досягнення рівноваги 

використання природних ресурсів, їх відновлення та розвитку суспільства, а 

також гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і 

здоров’я населення". 

 Загострення проблем безпеки навколишнього середовища і населення 

стало визначальною рисою сучасності. 

 Основна мета політики Корюківської  міської   ради у галузі охорони 

навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки  

направлена на підтримку і зростання якості життя населення, на стабільне 

функціонування і розвиток економіки міста та сільських населених пунктів  

об’єднаної  територіальної громади  без збільшення навантаження на 

навколишнє середовище, забезпечення переходу від ліквідації наслідків 

забруднення до їх попередження, сприяння реальному переходу на засади 

сталого, екологічно збалансованого розвитку. 

 Програма охорони навколишнього природного середовища Корюківської  

міської ради  на 2018 – 2020 роки (далі − Програма) розроблена відповідно до 

Концепції екологічної політики України і ґрунтується на основних показниках 

економічного і соціального розвитку Корюківської  міської  ради на 2018 – 2020 

роки. Програмою передбачені заходи, які будуть фінансуватись за рахунок 

коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, 

міського бюджету, а також коштів підприємств  розташованих   на  території 

громади.  

 

2. Мета Програми 

 Головна мета Програми: подальше зростання якості життя  населення 

шляхом формування екологічно комфортного середовища життєдіяльності та 

суспільного розвитку громади. 

 Основні передумови розробки екологічної Програми визначені станом 

природного середовища в місті, результатами попередньої природоохоронної та 

містобудівної діяльності. 

 Правовою основою розробки Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської  міської ради на 2018 – 2020 роки є: 

- Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року; 

- Закон України "Про місцеве самоврядування в  Україні"; 

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку Корюківської  

міської  територіальної  громади   на 2018 рік. 

 Головними причинами стійкого характеру екологічних проблем міста є 

забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод, міських земель, що 

зумовлено широким використанням у промисловості, будівництві, на 

транспорті, а також у міському господарстві застарілих технологій, які дають 

великі обсяги відходів. 



 Вибір пріоритетних напрямків діяльності Корюківської міської ради в 

галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

природокористування та екологічної безпеки на 2018-2020 роки здійснено 

відповідно до пропозицій виконкому міської ради, окремих підприємств 

розташованих на території  об’єднаної  територіальної громади та увійшли до 

переліку заходів (додаток до Програми). 

 

3. Основні завдання Програми на 2018-2020 роки: 

- зменшення обсягів викидів та скидів забруднюючих речовин в навколишнє 

середовище; 

- виконання заходів програми оздоровлення атмосферного повітря; 

- проведення інвентаризації джерел  викидів шкідливих речовин в атмосферне 

повітря  на промислових підприємствах та взяття на державний облік об’єктів, 

які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан 

атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря; 

- реконструкція та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж та 

каналізаційно-напірної станції; 

- зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля населених  

пунктів об’єднаної  територіальної громади; 

-   здійснення заходів з біомеліорації водойм з використанням рослиноїдної 

риби – білого амура; 

- здійснення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища та підвищення рівня екологічної освіти. 

 Забезпечення реалізації екологічної політики щодо поліпшення стану 

навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення в 

процесі соціально-економічного розвитку міста проводиться шляхом 

впровадження системи цільових заходів. 

 

4. Ресурсне забезпечення Програми 

 Сума коштів, необхідних на виконання заходів Програми, складає: 

- міський фонд ОНПС – 192,0 тис. грн.; 

- міський бюджет         – 2653,0 тис. грн.; 

Всього по Програмі:       2845,0 тис. грн. 

 

5. Очікувані результати 

 Виконання Програми здійснюється шляхом виконання поставлених 

завдань виконавцями, зазначеними у Програмі. 

 В результаті виконання програмних заходів у 2018-2020 роках буде 

забезпечено надійне функціонування всього господарського комплексу  міської  

об’єднаної територіальної громади в сфері забезпечення на належному рівні 

охорони навколишнього природного середовища, здійснене заплановане 

будівництво та покращено благоустрій населених  пунктів Корюківської  

міської ради. 

 

 



Додаток до Програми 

 

№ 

з/п 

Заходи Необхідні 

кошти, 

тис. грн.  

Виконавці 

1 Утримання пляжів 30 Корюківська ЖЕК, КП 

«Благоустрій»,  залучені 

організації 

2 Забезпечення екологічно 

безпечного зберігання та 

захоронення відходів 

600  Корюківська ЖЕК,   

ТОВ «Будівельник» 

3 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання та 

перевезення відходів 

300 Корюківська ЖЕК 

4 Придбання контейнерів для 

сміття (в т.ч. контейнерів для 

збирання ПЕТ пляшок та 

макулатури) 

200 Корюківська ЖЕК,  

КП «Благоустрій», 

Корюківська міська рада 

5 Спилювання аварійних дерев в 

населених пунктах та посадка 

нових 

300 Комунальні підприємства 

Корюківської міської ради, 

залучені організації та 

підприємства 

6 Дезінфекція колодязів питної 

води 

15 Корюківська міська рада 

7 Роботи, пов’язані з поліпшенням 

технічного стану та благоустрій 

водойм  

200 Корюківське МУВГ, 

Корюківська ЖЕК, ТОВ 

«Будівельник» 

8 Закінчення реконструкції 

каналізаційно-насосної станції 

1000,0 КП "Корюківкаводоканал", 

Корюківська ЖЕК, залучені 

організації та підприємства 

9 Вивіз та утилізація  побутових 

відходів з контейнерів 

розташованих на території міста 

200,0 Корюківська ЖЕК 

 

 

Секретар міської ради                                               С.О. Олійник 

 


