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П Р О Г Р А М А 

охорони навколишнього природного середовища 

м. Сокаля  на 2018-2019 рр. 

  

І. Загальні положення. 

Програма охорони навколишнього природного середовища  Сокальської   міської  

ради на 2018 – 2018 р.р. (далі - Програма) розроблена виконкомом Сокальської  міської 

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). 

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на підвідомчій 

території  міста, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації 

спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

населення. 

 

ІІ. Мета Програми 

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців 

населеного пункту від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

Стан екологічної ситуації на території міста та обґрунтування необхідності 

реалізації Програми 

Екологічна ситуація на території  міста, характеризується відносною стабільністю 

показників - однак багато проблем потребують вирішення: 

1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населення є суттєвим 

чинником негативного впливу на земельні ресурси міської  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 

середовища - території  міста ради, зокрема,  є (на даному етапі), організація робіт по 

локалізації стихійних звалищ. 

2. Стан озеленення на території міської  ради потребує подальшого розширення та 

коригування. 

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення 

локальних зелених зон: дерев та квітників. 

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах 

жилої забудови (прибудинкових територій) населеного пункту. 

 

                            ІІІ. Основні завдання програми 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними 

завданнями міської програми охорони навколишнього природного середовища та 

пріоритетними напрямками екологічної політики міської  ради є: 

1. рекультивація  території  полігону твердих  побутових відходів; 

2. організація  збирання  та  вивезення  ТПВ  з  приватного  сектору; 

3. посилення  контролю  за  діючим  звалищем  побутових  відходів  для  запобігання  

шкідливому  впливу  на  довкілля  та  здоров’я  людини, рекультивацію  земельної  

ділянки  після  закриття  звалища; 



 

4. підгортання  стихійних  та  ліквідація  існуючих сміттєзвалищ; 

5. придбання  контейнерів  для  ТВП; 

6. озеленення  міста.  

 

                          ІV. Очікувані результати заходів програми 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити: 

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 

поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу міста та 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: 

- покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання 

їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з 

ТПВ;впорядкування  діючого  сміттєзвалища покращення стану зелених насаджень на 

території   міста за рахунок знесення аварійних дерев, пухонесучих тополь, боротьба з 

бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території міста. 

 

                    V. 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. 

 

 

          Міський  голова                                               В.  Кондратюк 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                         



ОБГРУНТУВАННЯ 

охорони навколишнього природного середовища 

м. Сокаля  на 2018-2019 рр. 

 

 

                   Останнім  часом  суспільство  вийшло  на  ту  стадію  розвитку, коли  без  

вирішення  проблем  охорони  навколишнього  природного  середовища  забезпечення  

належної  якості  життя  людей ,їхнього  здоров’я  і  довкілля,  подальший  сталий  

розвиток  стає  не можливим, Стійкість  розвитку  означає,  що  нинішнє  покоління  не  

повинне  використовувати  ресурси  навколишнього  середовища  на  шкоду  майбутнім  

поколінням. 

 

                    З  метою  здійснення  заходів  на  Програму  охорони  навколишнього  

природного  середовища  з  бюджету  Сокальської  міської  ради  передбачено  

фінансування  на  озеленення  та  забезпечення  екологічно безпечного  збирання , 

рекультивація  території  полігону ТВП  в  сумі  170040  грн. 

 

 

 

 

 

 

                           Міський  голова                                          В.  Кондратюк   

  



ПАСПОРТ 
Програми охорони навколишнього природного середовища 

м. Сокаля  на 2018-2019 рр 
№п

\п 
Показники та учасники виконання Програми 

1 Підстава для розроблення Програми  ст.ст.25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»   

2 Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

3 Мета Програми Програма розроблена з метою 

реалізації державної політики України в 

галузі довкілля, забезпечення екологічної 

безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців 

населеного пункту від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонії 

взаємодії суспільства і природи. 

 

4 Розробник Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

5 Відповідальний виконавець Програми Сокальська міська рада 

6 Учасники Програми Виконавчий комітет Сокальської міської ради 

7 Загальний (прогнозний) 

обсяг фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми 

170040 грн 

8 ут.ч. коштів: 

- державного бюджету 

- обласного бюджету 

- районного бюджету 

- місцевого бюджету 

- інші джерела 
 

 

0 

0 

0 

170040 грн 

 

9 Термін реалізації Програми січень-грудень 2018 р 

10 Очікувані результати від виконання 

програми 
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 

11 Контроль за виконанням Покласти на заступника міського голови, на 

постійну депутатську комісію міської ради з 

гуманітарних питань 

                                                       


