
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської селищної ради
___________________ року № ______

Програма охорони навколишнього природного середовища
Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Проєкт Програми схвалено рішенням виконавчого комітету селищної
ради від ____ ____________ 2022 року №____.

Ініціатор Програми: відділ житлово-комунального господарства,
транспорту, благоустрою та комунальної власності Рокитнівської селищної
ради.

Розробник Програми: відділ житлово-комунального господарства,
транспорту, благоустрою та комунальної власності Рокитнівської селищної
ради.

Відповідальний виконавець Програми: відділ житлово-комунального
господарства, транспорту, благоустрою та комунальної власності
Рокитнівської селищної ради.

Термін виконання Програми: 2023 рік.
Загальний обсяг фінансування Програми:– 5600,00тис.грн..

2. Загальні положення

Програма охорони навколишнього природного середовища
Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма)
розроблена відділом житлово-комунального господарства, транспорту,
благоустрою та комунальної власності відповідно до вимог Закону України
від 25.06.1991 «Про охорону навколишнього природного середовища»;
Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать
до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 №1147.

Підставою для розроблення Програми є існування екологічних проблем
на території громади, розв'язання яких потребує залучення бюджетних
коштів, спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ,
організацій та населення.

3. 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.
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Екологічна ситуація на території Рокитнівської селищної
територіальної громади, характеризується відносною стабільністю
показників. Серед головних факторів, що негативно впливають на екологічну
ситуацію є:

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів.
Накопичення побутового сміття в лісонасадженнях, у водоохоронних зонах
річок, в зоні житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення
довкілля, що призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові
ресурси громади і здоров'я людей.

Одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного
середовища на території громади є організація робіт з вивезення побутових
відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

2. Стан зелених насаджень на території селищної ради. В умовах
постійного зростання цін на природний газ та електроенергію, більшість
домогосподарств використовують опалення дровами. Незаконна вирубка
старорослих дерев, що призводить до зменшення зелених насаджень на
території громади. Розвиток зеленого господарства можливий за рахунок
створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових
садів.

3. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
режиму та санітарного стану водоймищ. Щорічне зменшення рівня води у
річках, пересихання озер та боліт, зникнення води у колодязях гостро
відчуваються в останні роки.

4. Основні завдання Програми

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

· Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.
· Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.
· Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
· Заходи з озеленення, благоустрою населених пунктів, збереження

природно-заповідного фонду.
· Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
· Забезпечення екологічно безпечного видалення і захоронення  відходів;
· Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
· Виготовлення схеми санітарної очистки населених пунктів.
· Виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища.
· Придбання обладнання та машин для збору, транспортування

перероблення, знешкодження та складування побутових відходів, відходів
розчищення зелених насаджень.

· Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення небезпечних
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хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин.

· Будівництво, реконструкція у населених пунктах каналізаційних
мереж.

· Реконструкція гідротехнічних споруд.
· Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.
· Виконання робіт по ліквідації карантинних рослин.
· Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання

знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об`єктів
природно-заповідного фонду.

· Розроблення документації із землеустрою для територій та об`єктів
природно-заповідного фонду.

· Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські
розроблення, що охоплюють зазначені у переліку природоохоронні заходи.

5. Очікувані результати заходів Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього

середовища;
2. Покращення екологічної ситуації на території в двох напрямках:

- впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та
опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або)
окремі її елементи;

- впровадження заходів, спрямованих на формування сприятливого
та безпечного навколишнього середовища, комфортного для проживання
мешканців.

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних
результатів:

· зберегти наявний водний баланс та ресурси;
· підтримати гідрологічний режим та санітарний стан річок;
· забезпечити ліквідацію стихійних звалищ ТПВ;
· забезпечити збереження зелених насаджень на території громади за

рахунок висадження молодняку, боротьби з бур’янами та амброзією,
озеленення вулиць.

6. Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є коши спеціального
фонду (надходження від забруднення природного середовища), бюджет
Рокитнівської селищної громади та інші джерела фінансування, не
заборонені законодавством.
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7. Моніторинг та контроль за виконанням Програми

Збір, узагальнення, конкретний аналіз про виконання об’ємів
запланованих заходів Програми здійснюється відділом житлово-
комунального господарства, транспорту, благоустрою та комунальної
власності, відділом земельних відносин та екологічних питань з залученням
безпосередніх виконавців.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання завдань Програми, здійснюється у встановленому
законодавством порядку.

Секретар  ради Марина ЛЕСКОВЕЦЬ


