
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 
45 сесія 8 скликання 

 
26 червня  2020 року                                                                    №2928  
 
 
Про затвердження Програми охорони 
навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки  
 
 

Керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Законом України «Про благоустрій населених 
пунктів», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постановою КМУ «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147, враховуючи рекомендації 
постійних комісій,  міська рада: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища 
Баранівської міської ради на 2020-2022 роки  (далі – Програма), що додається. 
 

2. Відділу фінансів Баранівської міської ради (Дем’янюк О.Ю.) та відділу 
бухгалтерського обліку та економічного розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради (Цимбалюк Л.А) передбачити в міському бюджеті 
щорічне асигнування коштів на реалізацію заходів Програми. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Савчука В.А., на постійну 
комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг (Курбатов В.А.) та на комісію 
з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку 
(Нечипорук Д.В.). 
 
 
 
Міський голова                                                                                А.О.Душко 
 
 
 
 
 



                                                                              
        ЗАТВЕРЖЕНО 
        рішення 45 сесії Баранівської міської  
       ради від 26.06.2020 № 2928             

 
Програма охорони навколишнього природного середовища 

Баранівської міської ради на 2020-2022 роки 
 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення Програми                    
Виконавчий комітет Баранівської міської 
ради 

  

2. Розробник Програми                                         

Відділ благоустрою та ЖКГ та відділ 
бухгалтерського обліку та економічного 
розвитку, інвестицій та закупівель 
Баранівської міської ради 

  
3. Відповідальний виконавець Програми         Виконавчі органи Баранівської міської ради 
  
4. Термін реалізації Програми 3 роки 
  
5. Головні розпорядники коштів Програми  Баранівська міська рада                   
  

6. Мета Програми                                                 
Забезпечення екологічної безпеки, захисту 
життя і здоров'я мешканців населених 
пунктів. 

 
 

2. Загальні положення 
 

Програма охорони навколишнього природного середовища Баранівської міської ради  
на 20120-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного 
середовища»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою покращення стану 
навколишнього природного середовища на території Баранівської 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 населених пунктів від 
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 
досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів можливе лише за 
умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ і організацій, громадських організацій та населення міста. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. Завдання Програми 
 
 1. Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища; 
 2. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод, вжиття заходів з 
будівництва і реконструкції водовідвідної системи міста (каналізування і ливнева система); 
 3. Паспортизація водного господарства міста; 
 4. Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів, прибережних смуг 
водних об’єктів. 
 5. Забезпечення мешканців населеного пункту якісною питною водою. 
 6. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 
повітря. 
 7. Охорона і раціональне використання земель. 
 8. Озеленення, благоустрій населеного пункту; збереження природно-заповідного 
фонду. 
 9. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами, придбання 
контейнерів для роздільного сортування твердих побутових відходів; 
 10. Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території  міста. 
 11. Екологічна освіта і виховання мешканців міста, інформування про стан 
навколишнього природного середовища. 
 12. Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих 
робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм 
власності, і громадян; 
 13. Створення та визначення статусу резервних фондів для фінансування заходів щодо 
охорони навколишнього природного середовища. 
 Забезпечення та координація діяльності щодо реалізації основних завдань Програми 
буде здійснюватися відповідними органами та підрозділами згідно з їх повноваження в 
рамках чинного законодавства.  

 
5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 
Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде 

здійснюватись за рахунок таких джерел: 
 державний бюджет; 
 міський бюджет; 
 фонди охорони навколишнього природного середовища (державний, обласний, міський); 
 власні кошти підприємств; 
 інвестиції; 
 інші кошти (інші джерела фінансування, не заборонені законодавством). 

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні 
показників міського бюджету, виходячи з реальних можливостей. Кошториси витрат на 
реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях ради.  

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 
моніторинг виконання передбачених заходів.  

Програма передбачає створення міського фонду охорони навколишнього природного 
середовища - складової частини спеціального фонду міського бюджету, який утворюється з 
метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним 
використанням і збереженням природних ресурсів, у тому числі наукових досліджень з цих 
питань, а також заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на 
навколишнє природне середовище. 

 
 
 



6. Строки виконання Програми 
 

Дія Програми поширюється на 2020-2022 роки.  
 

7. Очікувані результати виконання Програми 
 

Виконання Програми надасть можливість забезпечити: 
1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 

покращення екологічної ситуації, екологічного балансу міста та навколишньої території. 
2. Досягнення покращення екологічної ситуації на території Баранівської громади 

буде проводитись в таких напрямках: 
   впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого 
впливу людей і господарств на природу в цілому та окремі її елементи (зменшення 
антропогенного навантаження на природу); 
   впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів: 
 збереження водного балансу; покращення санітарно-екологічного стану водних 
об’єктів міста, дотримання благоустрою їхніх берегових смуг, ознакування берегових смуг,  
виконання заходів з реконструкції і будівництва водовідвідних каналізаційних мереж, 
упорядкування системи ливневих опадів (благоустрій дренажних, відвідних каналів), захисту 
території від затоплення і підтоплення; недопущення потрапляння стічних вод у водні 
об’єкти розташовані на території міста. 
 покращення стану міських земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих 

побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації 
роботи з населенням щодо поводження з ТПВ через впровадження системи роздільного 
сортування сміття, зменшення кількості твердих побутових відходів для захоронення на 
полігонах, збільшення кількості ТПВ для вторинної переробки; 
 збереження і збільшення площ зелених насаджень, покращення стану зелених 

насаджень на території міста за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
благоустрій і розширення паркових зон, озеленення вулиць на території міста; 
 забезпечення моніторингу стану навколишнього природного середовища; 
 створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан 

довкілля Баранівської об’єднаної громади. 



8. Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Баранівської ОТГ  на 2020 – 2022 рр. 
 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 
виконання, 
рік 

Джерело 

фінансування 

Відповідальні 

виконавці 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 
1.1 Паспортизація водного господарства міста 2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 

джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Виконавчий комітет 
Баранівської міської 
ради 

1.2 Санітарна очистка та благоустрій прибережних смуг річок, 
потоків, озер і ставків на території об’днаної громади, 
встановлення межових знаків берегової лінії водойм 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.3 Упорядкування відкритих джерел питної води  2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.4 Реконструкція і будівництво каналізаційних мереж вулиць 
м.Баранівка 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.5 Упорядкування системи водовідведення ливневих опадів 
(виділення дренажних, відвідних каналів в окрему ливневу 
міську каналізаційну мережу), розмежування водяних мереж 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

1.6. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
благоустрою водних об’єктів, систем водо-відведення та 
каналізування  на території міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

 

1.7. 

Контроль за кількістю та якістю поверхневих, підземних та 
стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси 
(отримання послуг з вимірювання показників складу і 
властивостей проб поверхневих вод тощо) 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 
2.2 Ліквідація наслідків буреломів 

 

 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3 Озеленення території та благоустрій паркових зон, 
стадіонів на території Баранівської ОТГ  

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 



2.3.1 Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, 
кронування дерев на території Баранівської ОТГ 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.2 Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка 
клумб, квітників. Придбання насіння трав для підсіву на 
газонах та стадіонах Баранівської ОТГ 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.3 Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи) 2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.4 Утримання газонів та узбіччя центральних доріг та скверів 
на території міста: придбання садово-паркового інвентарю, 
устаткування та механізмів; фінансування робіт 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

2.3.5 Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
озеленення території та благоустрій паркових зон на 
території міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3. Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва 

3.1. Будівництво, облаштування контейнерних майданчиків з 
встановленням контейнерів (сміттєзбиральників)  для 
роздільного складування (сортування) ТПВ у житлових 
масивах міста 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.2. Ввиявлення і знешкодження несанкціонованих незаконних 
стихійних сміттєзвалищ на території громади 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.3. Підготовка ПКД і проведення експертиз проектів щодо 
поводження з ТПВ на території громади 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

3.4. Придбання паливно-мастильних матеріалів для здійснення 
виїздів на території, де виявлені несанкціоновані 
сміттєзвалища та їх ліквідація 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством 

Відділ благоустрою 
Баранівської міської 
ради 

4. Екологічна освіта і виховання мешканців міста 
4.1. Інформування мешканців через місцеві ЗМІ про стан 

навколишнього природного середовища на території 
міста, проведення екологічних акцій, фестивалів; 
заохочення мешканців (учнів шкіл міста) до участі у 
волонтерських екологічних акціях; заохочення 
діяльності екологічних гуртків у школах 

2020-2022 Місцевий бюджет, інші бюджети, інших 
джерел фінансування, не заборонених 
законодавством  

Виконавчий комітет 
Баранівської міської 
ради 

Секретар ради                                                                                                                         О.В.Самчук



 


