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ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

_______ 2021 року

Про затвердження Програми природоохоронних заходів 
Володимирецької селищної ради на 2022 рік

Керуючись пунктом 22 ч.І ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), Законом України 
«Про охорону навколишнього природного середовища», постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з економічних питань, управління комунальною 
власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, 
земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою, селищна 
рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму природоохоронних заходів Володимирецької 
селищної ради на 2022 рік (далі -  Програма), що додається.

2. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради передбачити 
фінансування даної Програми в межах наявних фінансових ресурсів.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокорист^ання та б л а г ^ і^ о ю  (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО
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Програма природоохоронних заходів 
Володимирецької селищної ради на 2022 рік 

ВСТУП

Сучасний екологічний стан навколишнього середовища потребує вжиття 
природоохоронних заходів, спрямованих на підвищення рівня 
соціально-економічного розвитку громади.

Програма природоохоронних заходів Володимирецької селищної ради на 
2022 рік (далі -  Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України 
«Про охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Підставою для розроблення Програми є наявність проблем на території, 
підвідомчій селищній раді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних 
коштів.

МЕТА ПРОГРАМИ

Дана Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері 
екології, підтримання природного середовища на належному рівні.

Програма розроблена з метою забезпечення екологічної безпеки, захисту 
життя і здоров’я мешканців територіальної громади від негативного впливу, 
зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення 
гармонії взаємодії суспільства і природи.

Обґрунтування необхідності реалізації Програми
Екологічна ситуація на території Володимирецької селищної ради 

характеризується відносною стабільністю показників -  однак багато проблем 
потребують вирішення:

1,Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів 
Населення є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні 

ресурси селищної ради і здоров’я людей. Накопичення побутового сміття в 
лісонасадженнях, біля водних об’єктів, в зоні житлової забудови -  є одним із 
потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу 
навколишньому природному середовищу та підлягає утилізації.

Пріоритетом у поводженні з відходами має стати діяльність, спрямована на 
зменшення утворення відходів, роздільне збирання твердих побутових відходів і



залучення відходів у процеси виробництва як ресурсів сировини та енергії. 
Важливим завданням є будівництво полігону твердих побутових відходів, а 
також залучення інвесторів для будівництво сортувальної (переробної) лінії 
твердих побутових відходів.

2. Водопостачання та водоеідведення
До основних проблем підприємств комунальної галузі слід віднести: 

незадовільний технічний стан та високий рівень зношеності основних фондів 
систем питного водопостачання й водовідведення; застосування застарілих 
технологій та обладнання у водопровідно-каналізаційних системах; низький 
рівень використання установлених виробничих потужностей централізованих 
систем, що потребує їх оптимізації та модернізації; підвищення рівня 
аварійності систем та інфраструктурних мереж; висока енергоємність наданих 
послуг із водопостачання та каналізаційних стоків; надмірне енергоспоживання, 
високий рівень витоків та неврахованих втрат води та інші.

Найскладнішим у фінансовому відношенні є питання будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж, об’єктів зливової 
каналізації, які належать до комунального майна.

3. Стан озеленення
Територія Володимирецької селищної ради потребує подальшого 

розширення та коригування.
Насадження обмеженого користування представлені озелененими 

територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків та інші.
Зелені насадження формують ландшафт населених пунктів, є місцем 

повсякденного відпочинку населення, вони покращують природне середовище.
Стан зеленої зони такий, що значна частина зелених насаджень досягла 

вікової межі і потребує негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них 
фаутні, напівсухі і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, 
будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок 
створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових 
садів. Актуальним на сьогодні є забезпечення обслуговування зелених 
насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових 
масивів), вздовж вулиць та доріг населених пунктів; оновлення існуючих 
насаджень і створення нових скверів та зеленої зони; ліквідація сухостою, 
аварійних та уражених дерев.

4.Боротьба з карантинними бур^янами
Внаслідок масового розповсюдження карантинних рослин на території 

громади утворилася загроза втрати земель для сільськогосподарського 
виробництва та заподіяння шкоди здоров’ю місцевого населення.

Основними місцями поширення цих культур є відомчі смуги 
автомобільних та залізничних шляхів, узбіччя польових доріг, пустирі, звалища, 
береги річок, яри, присадибні ділянки. Захоплюючи нові площі карантинні 
рослини пригнічують іншу рослинність, порушують нормальне природне



функціонування місцевих екологічних систем і створюють навколо себе власну 
екосистему, неприйнятну для природи нашої місцевості.

Найефективніші засоби боротьби -  хімічний або механічний, які потрібно 
використовувати навесні на початку вегетаційного періоду. Проти карантинних 
рослин рекомендується застосовувати препарати гліфосатної групи, у тому 
числі: раундап, чистопол, антибур’ян, напал, торнадо.

5. Існуючий екологічний стан водойм
Водні ресурси перебувають у критичній ситуації, так як за час існування 

водойм за рахунок наносів відбулося замулення, внаслідок чого утворились 
мілководні зони, які поросли очеретом, тростиною і поступово перетворюється 
у болото. На цих ділянках створюються несприятливі екологічні умови. 
Заболочення території сприяє розмноженню різних інфекційних 
мікроорганізмів.

проведення робіт з очистки водойм є вкрай важливим питанням для 
якісної подальшої експлуатації водойм.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, 
основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками екологічної 
політики селиш;ної ради є:

1. Охорона і раціональне використання земель.
2. Охорона і раціональне використання природних ресурсів.
3. Раціональне використання і зберігання побутових відходів.
4. Покращення водопостачання та водовідведення.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Основним джерелом фінансування Програми є кошти екологічного податку 
селишіного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені 
законодавством.

Головним розпорядником коштів є Володимирецька селишіна рада.
Замовником та організатором виконання робіт є Володимирецька селищна 

рада, яка замовляє проектно-кошторисну док)ш:ентацію, укладає угоди на 
виконання робіт.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:
-  поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу навколишньої 

території.
-  попередження забруднення поверхневих і підземних вод внаслідок 

покращення роботи очисних споруд, реконструкції існуючих і будівництва 
нових каналізаційних мереж;



-  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;

-  зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових 
відходів внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного 
збору відходів, будівництва об’єктів поводження з відходами (ліній з переробки 
та утилізації відходів);

-  покращення стану зелених насаджень на території селищної ради за 
рахунок знесення аварійних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, 
розширення паркових зон, боротьба з карантинними рослинами, озеленення 
вулиць на території ради;

-  покращення технічного стану та благоустрою водойм для якісної

Юрій БЛИЩИК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення селищної ради
2021 року №

№
за/п Назва заходу Термін

виконання

Вартість 
робіт, тис. 

грн.
Джерело фінансування Примітка

1. Будівництво споруд (контейнерних майданчиків) для збору 
побутових відходів на території Володимирецької селищної ради 1 рік 150,00 Селищний бюджет 

(екологічний податок)

2. Придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових 
відходів на території Володимирецької селищної ради 1 рік 150,00 Селищний бюджет 

(екологічний податок)

3. Виготовлення паспортів місць видалення відходів населених 
пунктів с.Зелениця, с.Берестівка, с.Острівці, с.Довговоля. 1 рік 150,00 Селищний бюджет 

(екологічний податок)

4.
Розроблення документації із землеустрою 3 організації та 
встановленню меж заповідного урочище місцевого значення 
«Озеро Воронки» площею 23 га

1 рік 150,00 Селищний бюджет 
(екологічний податок)

5.
Розроблення документації із землеустрою 3 організації та 
встановленню меж гідрологічного заказника місцевого значення 
«Урочище Порода» площею 36 га

1 рік 150,00 Селищний бюджет 
(екологічний податок)

6.
Розроблення документації із землеустрою 3 організації та 
встановленню меж орнітологічного заказника місцевого значення 
«Урочище Стирське» площею 273 га

1 рік 150,00 Селищний бюджет 
(екологічний податок)

Всього 900,00

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


