
 
 

 

УКРАЇНА 

ГОРОДНЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

РІШЕННЯ 

(перша сесія восьмого скликання) 

 

від 10 грудня 2020 року 

м.Городня 

 

Про затвердження Програми  

охорони навколишнього 

природного середовища  

Городнянської  міської ради   

на 2021-2025 роки 
 

З метою раціонального використання природних ресурсів, захисту 

здоров’я і життя населення від негативного впливу зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, враховуючи 

рекомендації постійної комісії Городнянської міської ради з питань бюджету, 

планування, фінансів та соціально-економічного розвитку, законності та 

правопорядку, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного 

середовища Городнянської міської ради на 2021-2025 роки, що додається. 

 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

 

Міський  голова                                                            Андрій БОГДАН                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Додаток  

                                                                                                 до рішення першої сесії 

                                                                                           восьмого скликання   

                                                                                                         Городнянської міської ради                                                              

                                                                                                від 10 грудня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища  

Городнянської міської ради 

на 2021-2025 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Городня 

2020 рік 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми охорони навколишнього природного середовища  

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ ЖКГ Городнянської 

міської ради  

2. Нормативно – правові документи на 

підставі яких розроблено програму 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

Закон України «Про охорону 

навколишнього природного 

середовища» 

3. Розробник програми Відділ ЖКГ Городнянської 

міської ради 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ ЖКГ Городнянської 

міської ради 

5. Учасники програми Відділ ЖКГ Городнянської 

міської ради; підприємства, 

установи, організації усіх форм 

власності;   фізичні особи-

підприємці   

6. Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні програми 

Місцевий бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього: 

250,0 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета  Програми 

Мета Програми - поліпшення екологічного стану довкілля та зниження 

екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного 

розвитку виробничого комплексу та дії природних чинників. 

   

2. Основні завдання Програми 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території 

громади, основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками 

екологічної політики є: 

1. Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. 

2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів. 

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

4. Озеленення, збереження природно-заповідного фонду. 

5. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами. 

6. Підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості 

населення громади. 

 

3. Термін реалізації та заходи Програми 

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища 

Городнянської міської ради передбачена шляхом виконання заходів, 

наведених в Додатку 1. 

 

4. Джерела фінансування заходів Програми 

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів 

спеціального фонду (коштів екологічного податку та грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) 

міського бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені 

законодавством.  

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про міський бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на 

відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.  

Обсяг фінансування Програми на 2021-2025 роки складає 250,0 тис.грн., 

в тому числі: на 2021 рік – 50,0 тис.грн.; на 2022 рік – 50,0 тис.грн.; на 2023 

рік – 50,0 тис.грн.; на 2024 рік – 50,0 тис.грн.; на 2025 рік – 50,0 тис.грн. 

Протягом відповідного року сума може бути скоригована. 

 

 

5. Очікувані результати заходів Програми 

В результаті реалізації програмних заходів очікується: 

- створення    умов    для    забезпечення    екологічної    безпеки,    

охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану; 

- збереження,    раціональне    використання    та   відтворення    

природних ресурсів,  зменшення  антропогенного  навантаження на довкілля; 

- суттєве   зниження   рівня   ризику   виникнення   надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру; 

-  поліпшення екологічного стану територій. 



 

Додаток 1 

 

ЗАХОДИ 

Програми охорони навколишнього природного середовища  

Городнянської міської ради на 2021-2025 роки 
  

№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансування 

1 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1.1 

Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного стану 

річок та озер   

2021-2025 
міський 

бюджет 

1.2 
Поліпшення технічного стану та благоустрій 

водойм 
2021-2025 

міський 

бюджет 

2 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

2.1 
Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів 
2021-2025 

міський 

бюджет 

2.2 Заходи з озеленення населених пунктів 2021-2025 
міський 

бюджет 

3 Збереження природно-заповідного фонду 

3.1 

Будівництво,   обладнання,   реконструкція  і  

розширення доріг,  стежок,  огорож в 

дендрологічних  парках, парках-пам'ятках  

садово-паркового  мистецтва 

2021-2025 
міський 

бюджет 

4 
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

4.1. 
Придбання обладнання для збору побутових 

відходів 
2021-2025 

міський 

бюджет 

4.2 

Забезпечення    екологічно    безпечного   

збирання, перевезення,   зберігання, 

оброблення,   утилізації,  видалення, 

знешкодження   і  захоронення  відходів 

2021-2025 
міський 

бюджет 

5 Наука, інформація і освіта   

5.1 

Наукові дослідження, проектні та проектно-

конструкторські розроблення,  що  охоплюють  

природоохоронні заходи.  

2021-2025 
міський 

бюджет 

5.2 
Проведення заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища 
2021-2025 

міський 

бюджет 
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