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ДОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від _______________2013року

№
м.Долинська

Про Програму охорони
навколишнього природного
середовища на 2014 рік

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”
виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного
середовища на 2014 рік (додається).
2. Виконавчому комітету, відповідним службам та організаціям
забезпечити виконання Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну плановобюджетну , з питань підприємництва та торгівлі комісію міської ради

Міський голова

С.Зеленокорінний

Проект погоджено
рішенням виконкому
від 20 листопада 2013 року
№ _____
ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища Долинської
міської ради на 2014 рік
1. Загальні відомості
Першочергова увага до охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності населення - невід’ємна умова сталого розвитку
населеного пункту, тому в місті повинна здійснюватись політика, спрямована
на досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи, на забезпечення
раціонального використання , охорони і відтворення природних ресурсів.
2. Проблеми і перспективи екологічного розвитку.
Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю
стану навколишнього природного середовища сучасним вимогам до якості
довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю
координації зусиль з метою оптимізації його стану. Викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря значно перевищують затверджені норми.
Надзвичайно складною є проблема утворення та знешкодження промислових
та побутових відходів. На першому плані стоїть питання створення
потужностей для переробки та утилізації відходів, в тому числі виділення
ресурсноцінних відходів. Відсутність системи роздільного збору твердих
побутових відходів призводь до вивезення вторинних матеріальних ресурсів
(поліетилен, ПЕТ пляшки, складська тара, папір) на звалища. Загалом майже
все населення міста живе в умовах, де забруднення повітря небезпечне для
здоров’я. Звідси і виникає потреба подихати свіжим тонізуючим повітрям,
якого людині потрібно 15-20 кг на добу. У місті є для життя людини все
необхідне : житло, робота, транспорт, можливості для освіти. Проте
природне середовище міста істотно змінене, що шкідливо відбивається на
здоров»ї та самопочутті людей.
3. Мета і завдання програми.
Мета програми - проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності
організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і

відтворення природних ресурсів на перспективу. Програма покликана
визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації
довкілля та розробити підходи і механізм розв’язання екологічних проблем
міста Долинська в межах компетенція міської ради.
Основним завданням є:
- Обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та
лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської,
управлінської та іншої діяльності.
- Гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров»я
людей.
- Гласність та демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких
впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у
населення екологічного світогляду.
- Поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища міста.
4. Основні напрямки реалізації програми.
Основними напрямками реалізації програми є:
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення , знешкодження і захоронення відходів та
небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених
до використання хімічних засобів захисту рослин;
- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних,
гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання
забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів;
- будівництво нового Лозоватського водозабору для забезпечення
населення міста питною водою;
- ліквідаційний тампонаж артезіанських свердловин;
- покращення водопостачання та якість питної води;
- ліквідація аварійних витоків нечистот;
- запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, будівництво,
розширення
та
реконструкція
протиерозійних,
гідротехнічних,
берегоукріплювальних та інших споруд, проведення заходів із захисту від
підтоплення і затоплення;
- рекультивація порушених земель;
- покращення озеленення території міста та охорону біорізноманіття.
Створення на території міста нових паркових зон;
- видалення аварійних дерев;
5. Фінансове забезпечення запровадження заходів Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у
відповідності до Переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 року №1147 зі змінами в межах бюджетних
призначень за рахунок коштів міського бюджету та коштів фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Надходження до міського фонду охорони навколишнього природного
середовища становлять 50% від суми екологічного збору за забруднення
довкілля під час здійснення господарської діяльності, що сплачують суб’єкти
господарської діяльності усіх форм власності і становить орієнтовно
10,0тис. грн. та сума залишку коштів станом на 01.01.2014 року орієнтовно
54,0 тис. грн. Загальна сума можливого фінансування становить 64,0 тис. грн.

Найменування заходу
1
2.
3.

Посадка дерев
Заходи з охорони підземних вод Лозуватського
водозабору
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
санітарного стану річок

Витрати
(тис. грн.)
24,0
20,0
20,0

6. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється комісією Долинської
міської ради з питань соціального розвитку та житлово-комунального
господарства міста, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах
молоді та виконавчий комітет міської ради.

Проект розроблено :
Начальник відділу бух обліку
та фінансово-господарського забезпечення головний бухгалтер
Секретар міської ради

Т. Сторчоус
О. Гузема

