
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

27 сесія                                   VIІI скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 

07 березня 2023 року                             № 27-__/VIІI 

 

Про внесення змін в програму  

«Екологія» Руськополянської  

сільської ради на 2023-2025 рік 

 

 Відповідності до п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”, ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього середовища”, ст. 

21, 40, 41 Закону України “Про відходи”, Закону України «Про Державний 

бюджет на 2023 рік», Постанови КМУ «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 р. 

№1147, Постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання 

електричної енергії населенням» від 10.01.2023 № 25 та з метою поліпшення 

стану навколишнього середовища, Руськополянська сільська рада 

                                 

                                             В И Р І Ш И Л А : 

1. Внести зміни в програму «Екологія» Руськополянської сільської 

ради на 2023-2025 рік та викласти в новій редакції Додатки 1-2. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища і з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                                            Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

від 07.03.2023 № 27-__/VІII 

 

ПРОГРАМА “ЕКОЛОГІЯ”  

Руськополянської сільської ради 

на 2023-2025 рік 

1. Паспорт програми 

(загальна характеристика програми) 

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

2. Підстава для розроблення програми Відповідності до п.22 ст.26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Закону

України “Про охорону навколишнього

середовища”, ст. 21,40,41 Закону України “Про 

відходи” 

3. Розробник програми Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

4. Головний розпорядник коштів  Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

4.1 Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

5. Учасники програми Виконавчий комітет Руськополянської сільської 

ради 

6. Термін реалізації програми Протягом 2023-2025 років 

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Місцевий бюджет та інших не заборонених 

законодавством джерел 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього у тому числі: 

В межах кошторисних призначень 

8.1. коштів місцевого бюджету  

8.2 коштів інших джерел  - 

 

2.Загальні положення 

 

Програма «Екологія» Руськополянської сільської ради (далі «Програма») 

розроблена відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього 

середовища», «Про відходи», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

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 Руськополянська сільська рада 

здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження 

безпечного існування природи, навколишнього середовища, захисту 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. 

На виконання Законів України «Про екологічну експертизу» та «Про 

відходи» Руськополянська сільська рада визначає у межах своїх повноважень 

додаткові заходи, пов’язані із стимулюванням утилізації відходів, ліквідацією 

стихійних сміттєзвалищ та зменшенням обсягів їх утворення.  

 

3. Мета і основні завдання Програми 

Основною метою Програми є формування систематизованого переліку 

заходів, спрямованих на досягнення позитивних результатів у галузі охорони 

довкілля в селі, забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення, 

запобігання виникненню екологічних надзвичайних ситуацій, охорона, 

раціональне використання та відтворення природних ресурсів та виконання 

заходів по забезпеченню санітарно-епідемічного та екологічного благополуччя 

на території села Руська Поляна, села Геронимівка та села Дубіївка в 2023-2025 

роках. 

Для досягнення цієї мети необхідно провести ряд заходів щодо зменшення 

забруднення довкілля, раціонального водокористування, вирішення проблеми 

розташування сільського полігону ТПВ, збереження та відновлення зелених зон, 

зменшення негативного впливу на довкілля, підвищення рівня екологічної 

свідомості мешканців села, проведення виховної роботи щодо охорони 

навколишнього природного середовища. 

Програма призначається для використання при поточному та 

перспективному плануванні діяльності органів місцевого самоврядування при 

визначенні обсягів виконання природоохоронних заходів. 

Програма передбачає участь в щорічному екологічному  конкурсі      

“Україна в стилі ЕКО“.  

Програма формує першочергові заходи на період 2023-2025 роки. 

Основні завдання Програми: 

1.      Забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення. 

2. Забезпечення утилізації відходів (ліквідація стихійних сміттєзвалищ) 

на території сільської ради. 

3. Очищення прилеглої території лісосмуги від стихійних 

сміттєзвалищ. 

4. Упровадження сучасних технологій на водопостачання закладів 

соціальної сфери та жителів села.  

5. Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та 

реконструкція на діючих підприємствах:  

- Необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного 

господарства; 

- Системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд до них. 

(Будівництво системи роздільної каналізації) (згідно постанови КМУ №1147 від 

17.09.1996р. п.1). 



6. Упровадження сучасних технологій, придбання та впровадження 

установок, необхідної техніки та обладнання для збору, транспортування, 

оброблення, перероблення, знешкодження, складування та утилізації відходів 

(ліквідація стихійних сміттєзвалищ). (згідно постанови КМУ №1147 від 

17.09.1996р. п.68, п.74-1) 

7. Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього 

природного середовища. (згідно постанови КМУ №1147 від 17.09.1996р. п.23). 

 

4. Основні заходи щодо реалізації Програми 

Для стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та 

зменшення техногенного навантаження в громаді необхідно здійснити заходи 

щодо реалізації сільської Програми, затверджені виконкомом Руськополянської 

сільської ради, за такими основними напрямками: охорона поверхневих і 

підземних вод; охорона повітря; відновлення та збереження зелених насаджень; 

недопущення забруднення довкілля побутовими та токсичними відходами; 

природоохоронна, просвітницька та виховна діяльність, реалізація 

експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для 

забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням шляхом 

заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи у відділеннях поштового 

зв’язку АТ «Укрпошта». 

 

5. Фінансове забезпечення сільської Програми. 

 Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах коштів, 

передбачених бюджетом. 

Фінансування програми здійснюється за рахунок: 

- коштів місцевих бюджетів; 
- власних коштів підприємств; 
- інші джерела не заборонені законом. 

 Обмежені фінансові ресурси фонду охорони навколишнього природного 

середовища не дозволяють у повній мірі профінансувати всі природоохоронні 

заходи Програми, тому пропонується зосередити увагу на таких об’єктах, які 

найближчим часом зможуть забезпечити економічний ефект, збільшивши для 

них пріоритетність у виділенні необхідних коштів.  

Обсяг фінансових видатків визначається щорічно виходячи із фінансових 

ресурсів бюджету. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання головних завдань і заходів цієї Програми має забезпечити: 

 Вивчення екологічного стану довкілля с. Руська Поляна,     с. 

Геронимівка та с.Дубіївка; 

 Покращення екології сіл; 

 Недопущення попадання шкідливих речовин у водні ресурси; 

 Зниження рівня впливу фізичних і біологічних факторів на 

атмосферне повітря; 



 Запобігання виникнення забруднення атмосферного повітря та 
водних ресурсів. 

 

7. Організація та контроль за виконанням заходів 

Виконавцями Програми є комунальне господарство «Поляна», КП РСР 

«Благоустрій», КП «Геронимівка», КП «Господар 2017», організації та установи 

незалежно від форм власності. 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього 

середовища і з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Секретар сільської ради                     Надія ШПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

          від 07.03.2023 № 27-__/VIIІ 

 

 

План основних заходів 

на виконання програми «Екологія» Руськополянської сільської ради 

на 2023-2025 рік 

 

1.   Проводити вивіз твердих відходів згідно графіку. 

2. Виділити кошти на забезпечення екологічно безпечного збирання,    

зберігання і захоронення твердих побутових відходів на території громади із 

фонду охорони навколишнього середовища.  

3.   Проведення робіт по будівництву системи роздільної каналізації. 

4. Формування екологічної свідомості населення, щодо безпечного та 

раціонального поводження на природі. 

5. Придбання необхідної техніки та обладнання для збору, транспортування, 

оброблення, перероблення, знешкодження, складування та утилізації відходів. 

6.  Розробка проекту «Звіт по інвентаризації джерел викидів забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами». 

7. Реалізація експериментального проекту щодо створення сприятливих 

умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням 

шляхом заміни ламп розжарювання на світлодіодні лампи у відділеннях 

поштового зв’язку АТ «Укрпошта», шляхом утилізації за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

 

 

Секретар сільської ради       Надія ШПАК 

 


