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ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської  області 
                            

(_________________ сесія сьомого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                       № _____ 
 

 

Про затвердження Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища смт 

Власівка на 2018 -2025р.р. 

 

З метою покращення стану навколишнього природного середовища 

селища міського типу Власівка, відповідно до пункту «д» ст.15 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови КМУ 

№ 1147 від 17.09.1996 р. «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів», керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ:  

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 

смт Власівка на 2018 – 2025 р.р., що додається. 

2. Планово-економічному відділу та відділу бухгалтерського обліку та 

звітності передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів 

селищного бюджету на 2018-2025 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань врегулювання архітектурно-земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища (голова комісії депутат Кіндра О.А.). 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.Бабаченко 
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Додаток 

до рішення селищної  ради 

від 26.04.2018 № ________ 

 

Програма охорони навколишнього природного середовища 

смт Власівка  на 2018 -2025 роки 

 

1.Загальні положення. 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України. 

З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, 

спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи 

навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного 

впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів. 

Аналіз стану навколишнього середовища селища Власівка територіальної 

громади в результаті довготривалого ігнорування екологічних проблем 

засвідчив, що наявні природні екологічні ресурси не спроможні самостійно 

компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності 

людини. На даний час гостро стоїть проблема покращення водозабезпечення 

населення якісною питною водою з артезіанських свердловин першого підйому 

та очищення каналізаційних стоків на очисних спорудах селища. Також, 

глобальною проблемою є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

і підвищений рівень шумового навантаження, що впливає на здоров’я людей, 

від виробничої діяльності промислових підприємств, несанкціоноване 

вирубування зелених насаджень, спалювання та знищення лісосмуг, 

випалювання стерні на сільгоспугіддях, внаслідок чого гине флора і фауна, та 

накопичення несанкціонованих виробничих, побутових відходів на земельних 

ділянках селища. 

Ситуація, що склалася, вимагає впровадження природоохоронних заходів 

спрямованих на створення безпечних умов проживання членам Власівської 

територіальної громади та покращення екологічного стану в цілому. 

 

2. Правова основа Програми 

Програма охорони навколишнього природного середовища смт Власівка 

на 2018-2020 роки розроблена відповідно до Конституція України, до вимог 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1991 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 

17 вересня 1996 року № 1147 (із змінами та доповненнями) та інших 

нормативно-правових актів.  
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3.Основні завдання програми. 

Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для 

поліпшення якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня 

екологічної безпеки та досягнення безпечного для здоров’я людини стану 

довкілля у селищі. 

 Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території селища 

необхідно: 

Упорядкування системи існуючих санітарно-захисних зон промислових 

та комунальних підприємств, нормативні параметри яких не витримуються, 

шляхом ефективного впровадження інженерних заходів до зовнішніх меж 

виробничих територій. У випадку, якщо організація санітарно-захисної зони 

неможлива в конкретних умовах, необхідно керівництву підприємств всіх форм 

власності приймати рішення про зміну технології виробництва, з метою 

зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Закриття селищною радою діючого кладовища, що розташоване біля 

житлової забудови, після його остаточного заповнення, з забороною 

послідуючого його повторного використання, а саме: проведення 

підзахоронення на місці існуючих поховань. 

Відповідно до вимог Постанови КМУ від 18.12.1998 № 2024 забезпечити 

огородження параметрів першого поясу зони санітарної охорони для всіх 

свердловин господарсько-питного водопостачання смт Власівка. 

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території громадської та 

житлової забудови необхідно в першу чергу провести реконструкцію очисних 

споруд селища, каналізаційних насосних станцій КВКП «Водограй». 

 Для охорони атмосферного повітря: 

Провести інвентаризацію всіх джерел викидів, запровадити сучасні 

технології уловлювання і очищення на підприємствах селища, що здійснюють 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з планувальною 

організацією території підприємств і озелененням їх. 

 Для охорони водного басейну: 

Проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм 

селища та оздоровлення з ліквідацією анофелогенних ділянок. 

 Для охорони ґрунтів: 

Дотримання вимог щодо санітарного очищення територій, розвиток 

системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ 

виробничих та побутових відходів. 

Проведення постійного моніторингу стану Власівського родовища з 

метою раціонального і комплексного використання надр та користування 

земельною ділянкою. 

Бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів, які зазнають його 

механічного зняття. 



ПРОЕКТ 

 Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище 

(шум, електромагнітне випромінювання): 

Дотримання нормативних рівнів шуму від залізничного, автомобільного 

транспорту та від джерел шумового забруднення промислових підприємств. 

Контроль електромагнітного випромінювання від станцій мобільного 

зв’язку, мережі ЛЕП ПрАТ «Кіровоградобленерго» і ПАТ «Полтаваобленерго», 

ДП «Полтаваукренерго». 

 Ландшафтно-планувальні заходи: 

Проведення інвентаризації зелених насаджень селища у відповідності до 

«Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів». 

Озеленення території селища, створення скверів. 

Боротьба з карантинними шкідниками на території селища, викошування 

узбіч, зон зелених насаджень, скверів, місць загального користування, обрізка 

дерев. 

Організація відведення та очищення поверхневих стоків з території 

житлової та громадської забудови шляхом будівництва закритої та відкритої 

каналізації (будівництво дощової каналізації). 

Для територій промислових зон, комунально-складських зон 

підприємств, гаражних кооперативів селища, автозаправних станцій та інших 

джерел забруднення, створити локальні відомчі системи відведення і очищення 

поверхневих і дощових вод різного ступеня складності з максимальною 

можливістю оборотного використання очищених стоків. 

Ліквідація наслідків буреломів та вітроломів. 
 

4. Фінансове забезпечення Програми. 

Джерелом фінансування Програми є селищний, обласний, державний 

бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та 

затверджуються на сесіях селищної ради. 
 

5. Контроль за виконанням Програми 

Відповідальність за організацію виконання заходів програми 

покладається на виконком селищної ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними 

депутатськими комісіями Власівської селищної ради. 
 

6. Очікувані результати Програми 

Покращення стану навколишнього природного середовища на території 

селища. 
 

7. Заходи з реалізації Програми. 

Заплановані природоохоронні заходи на 2018-2020 роки 
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№ 

п.п. 

Очікувані 

результати 

Вартість 

заходу, 

тис.грн./ 

джерело 

фінансування 

Фінансування по рокам, 

тис.грн. 
Відповідальні 

за виконання заходу 
2018 2019 2020 

1. Упорядкування 

системи існуючих 

санітарно-захисних зон 

промислових та 

комунальних 

підприємств 

50/ 

Селищний 

бюджет 

50 - - Виконавчий комітет 

2. Розроблення 
документації із 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки для кладовища 

селища 

5/ 
Селищний 

бюджет 

5 - - Виконавчий комітет 

3. Огородження насосної 

станції першого 

підйому для 

забезпечення 

параметрів першої 

зони санітарної 

охорони для всіх 

свердловин 
господарсько-питного 

водопостачання смт 

Власівка. 

25/ 

Селищний 

бюджет та 

власні кошти 

підприємства 

25 - - КВКП «Водограй» 

4. Розроблення проектно-

кошторисної 

документації по 

очищенню та 
покращенню 

водозабезпечення 

населення  якісною 

пітною водою на НС 

другого підйому 

200/ 

селищний 

бюджет, 

обласної 

бюджет 

 200  Виконавчий комітет, 

КВКП «Водограй» 

5. Розроблення проектно-

кошторисної 
документації по 

реконструкції 

каналізаційних 

очисних споруд КВКП 

«Водограй» 

500/ 

Обласний 
бюджет 

500 - - Виконавчий комітет, 

Управління 
капітального 

будівництва 

облдержадміністрації 

6. Встановлення 

водоохоронних зон та 

захисних смуг уздовж 

водосховищ на 

території селища 

180/ 

Селищний 

бюджет 

120 - 60 Виконавчий комітет 

7. Проведення комплексу 

заходів щодо 

благоустрою та 
захисту водойм селища 

та оздоровлення з 

ліквідацією 

анофелогенних 

ділянок. 

250/ 

Власний 

бюджет 

100 100 50 Виконавчий комітет, 

ПП «Віктор і К», ТОВ 

«Гідросенд», Філія 
Кременчуцька ГЕС 

ПрАТ 

«Укргідроенерго» 

8. Проведення 

інвентаризації джерел 

 всіх джерел викидів, 

на підприємствах 

селища, що 

здійснюють викиди 

забруднюючих 
речовин в атмосферне 

повітря з 

5/ 

Селищний 

бюджет 

5 - - Виконавчий комітет 
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планувальною 

організацією території 

підприємств  і 

озелененням їх. 

9. Проведення режимно-

налагоджувальних 

випробувань котлів для 

зменшення викидів 

парникових газів 

40/ 

Селищний 

бюджет 

 40  Виконавчий комітет, 

КП «Власівські 

мережі» 

10. Придбання 

газоаналізаторів для 

постійного контролю 
за димовими газами 

80/ 

Селищний 

бюджет 

80   Виконавчий комітет, 

КП «Власівські 

мережі» 

11. Провадження нових 

технологій з очищення 

забруднюючих 

речовин 

500/ 

Власний 

бюджет 

200 200 100 ПП «Віктор і К», ТОВ 

«Гідросенд», КВКП 

«Водограй» 

12. Проведення комплексу 

заходів щодо 

винесення найбільш 

шкідливих технологій 

в глиб виробничих 

територій або за межі 

селища 

500/ 

Власний 

бюджет 

200 200  ПП «Віктор і К», ТОВ 

«Гідросенд», КВКП 

«Водограй» 

13. Накопичення і 

зберігання виробничих 

та побутових відходів: 
 Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ   

100/ 

селищний 

бюджет 

- 100 - Виконавчий комітет 

14. Заміна обладнання 

сміттєвозів  

80/ 

Держав 

Ний та 

Селищний 

бюджети 

80   Виконавчий комітет, 

КП «Власівські 

мережі» 

15. Ліквідація аварійних, 

фаутних дерев та 

сухостою. 

240/ 

Селищний 

бюджет 

50 80 80 Виконавчий комітет 

16. Проведення комплексу 

заходів щодо 

дотримання 
нормативних рівнів 
шуму від джерел 

шумового забруднення 

промислових 
підприємств 

200/ 

Власний 

бюджет 

200   ПП «Віктор і К», ТОВ 

«Гідросенд», ТОВ 

«Світловодське 

кар’єроуправління», 
ОДЕБП 

17. Проведення комплексу 

заходів щодо 
контролю 

електромагнітного 

випромінювання від 

станцій мобільного 

зв’язку 

5/ селищний 

бюджет 

3 2  Виконавчий комітет 

18. Проведення 

інвентаризації зелених 
насаджень селища  

50/ 

селищний 
бюджет 

 50  Виконавчий комітет 

19. Розроблення проектно-

кошторисної 

документації щодо 

відведення поверхових 

та дощових стоків з 

території житлової та 

громадської забудови 

130/ 

селищний 

бюджет 

50 50 30 Виконавчий комітет 

20. Реконструкція системи 

теплозабезпечення 

250/ 

Селищний 

бюджет, 

власний 

100 100 50 Виконавчий комітет, 

КП «Власівські 

мережі» 
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бюджет 

21. Облаштування 

контейнерних 

майданчиків 

огорожею, твердим 

покриттям 

50/ 

власний 

бюджет 

20 30  КП «Власівські 

мережі» 

22. Придбання сміттєвоза 

для роздільного збору 

побутових відходів 

2500/ 

Державний, 

селищний 

бюджети 

 2500  Виконавчий комітет 

КП «Власівські 

мережі» 

23. Придбання сміттєвих 

бачків для збирання 

роздільного сміття  

50/ 

Селищний 

бюджет 

50   Виконавчий комітет 

КП «Власівські 

мережі» 

24. Екологічне 
інформаційне 

забезпечення 

    Виконавчий 
комітет 

25. Проведення 
природоохоронних 

акцій серед дорослого 

та дитячого населення 

міста: 

 «Збережи дерева», 

 «До чистих джерел», 

 «Чистий берег», 

 «Первоцвіт», 

 «Квітуча школа», 

 «До дня довкілля», 

«Звалища» та ін. 

1,5 1 0,5  Виконавчий комітет, 
Управління освіти 

м.Світловодськ, 

директори закладів 

освіти, підприємства, 

організації селища, 

Світловодський відділ 

поліції 

 

 


