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Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________ року                                                                    № _____ 
 
 

Про внесення змін до Програми 

охорони навколишнього 

природного середовища смт 

Власівка на 2018-2025р.р., яка 

затверджена рішенням сесії 

Власівської селищної ради від 

11.05.2018.№ 444 

 

Заслухавши інформацію селищного голови БАБАЧЕНКА А.Г. та 

начальника земельно-комунального відділу ЖАРІКОВОЇ Л.М. стосовно 

внесення змін в Програму та відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні», Власівська селищна рада  

ВИРІШУЄ:  

 Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища смт Власівка на 2018-2025р.р., яка затверджена рішенням сесії 

Власівської селищної ради від 11.05.2018.№ 444, а саме:  

пункт 7. Заходи реалізації Програми, що заплановані на 2019 рік викласти 

в такій редакції: 

«7. Заходи з реалізації Програми. 

Заплановані природоохоронні заходи на 2018-2020 роки 

№ 

п.п. 

Очікувані 

результати 

Вартість 

заходу, 

тис.грн./ 

джерело 

фінансу-

вання 

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 50 - Виконавчий 

комітет 

2. Розроблення документації із 

землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

для кладовища селища 

5/ 

Селищний 

бюджет 

5 6 - Виконавчий 

комітет 
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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 

підприємст

ва 

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 

500 500 - Виконавчий 

комітет, 

Управління 

капітального 

будівництва 

облдерж-

адміністрації 

6. Встановлення 

водоохоронних зон та 

захисних смуг уздовж 

водосховищ на території 

селища 

180/ 

Селищний 

бюджет 

120 120 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 

«Укргідро-

енерго» 

8. Проведення інвентаризації 

джерел всіх джерел викидів, 

на підприємствах селища, що 

здійснюють викиди 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря з 

планувальною організацією 

території підприємств  і 

озелененням їх. 

5/ 

Селищний 

бюджет 

5 5 - Виконавчий 

комітет 

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 80  Виконавчий 

комітет 

КП «Власівські 

мережі» 

11. Провадження нових 500/ 200 200 100 ПП «Віктор і 
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технологій з очищення 

забруднюючих речовин 

Власний 

бюджет 

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/ 

Державний 

та 

Селищний 

бюджети 

80 80  Виконавчий 

комітет 

КП «Власівські 

мережі» 

15. Ліквідація аварійних, 

фаутних дерев та сухостою. 

210/ 

Селищний 

бюджет 

50 500 80 Виконавчий 

комітет 

16. Проведення комплексу 

заходів щодо дотримання 

нормативних рівнів шуму від 

джерел шумового 

забруднення промислових 

підприємств 

200/ 

Власний 

бюджет 

200 200  ПП «Віктор і 

К», ТОВ 

«Гідросенд», 

ТОВ 

«Світловодське 

кар’єроуправлі

ння», ОДЕБП 

17. Проведення комплексу 

заходів щодо контролю 

електромагнітного 

випромінювання від станцій 

мобільного зв’язку 

5/ 

селищний 

бюджет 

3 5  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 

50 200 30 Виконавчий 

комітет 

20. Реконструкція системи 

теплозабезпечення 

250/ 

Селищний 

бюджет, 

власний 

бюджет 

100 100 50 Виконавчий 

комітет, 

КП «Власівські 

мережі» 

21. Облаштування контейнерних 

майданчиків огорожею, 

твердим покриттям 

50/ 

власний 

бюджет 

20 50  КП «Власівські 

мережі» 

22. Придбання сміттєвоза для 

роздільного збору побутових 

відходів 

2500/ 

Державний, 

селищний 

 2500  Виконавчий 

комітет 

КП «Власівські 
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бюджети мережі» 

23. Придбання сміттєвих бачків 

для збирання роздільного 

сміття  

50/ 

Селищний 

бюджет 

50 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 

26. Розроблення проекту та 

будівництво і відновлення 

твердого покриття 

міжквартальних та 

міжвуличних проїздів та 

тротуарів 

300/ 

Селищний 

бюджет 

100 300 100 Виконавчий 

комітет 

27 Обстеження , оцінка 

технічного стану та ремонт 

цегляної димової труби 

котельні селища 

Селищний 

бюджет 

 200   

28 Придбання тепловізора для 

оцінки втрат енергонасіїв 

та розроблення заходів 

щодо їх зменшення  

Селищний 

бюджет 

 140   

 

2. 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 


