
 

У К Р А Ї Н А 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Корюківській район 

Чернігівська область 

Р І Ш Е Н Н Я №   16-      -VIIІ 

(шістнадцята сесія восьмого скликання) 
 

29 березня 2023 р. 
смт Сосниця 
 

Про внесення змін до Програми 

використання коштів на природоохоронні 
заходи Сосницької селищної ради на 2022-2024 роки   
 

 Керуючись Законом України «Про охорону навколишнього 

природнього середовища», постановою Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» (зі змінами), статтею  26  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми використання коштів на природоохоронні 

заходи Сосницької селищної ради на 2022 – 2024  роки, затверджену 

рішенням сесії селищної ради від 22.12.2021 р. № 11-2218-VIII таким чином:  

розділ І ПАСПОРТ Програми використання коштів на природоохоронні 

заходи Сосницької селищної ради на 2022 – 2024 роки в пункт 8 змінити в 

такій редакції «орієнтований обсяг коштів для реалізації Програми становить 

1272,0 тис.грн.»; розділ ІV Фінансування та порядок використання коштів 

пункт 5 «проведення досліджень стану атмосферного повітря» збільшити 

фінансування на 2023 рік з селищного бюджету на  суму 2,0 тис.грн.  

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Карета Ю.І.). 

 

Селищний голова                                                                 Андрій  ПОРТНИЙ 
 



Додаток  
до рішення 16 сесії VIII скликання  
Сосницької селищної  ради від  
29.03.2023 року № 16-      -VIII 

 

1. ПАСПОРТ 

Програми використання коштів на природоохоронні заходи 
Сосницької селищної ради на 2022 – 2024 роки 

                                 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Сосницька селищна рада 

 

 

 

2 Розробник Програми  Відділ житлово-комунального господарства, 
благоустрою, охорони навколишнього 
середовища, надзвичайних ситуацій, оборонної 
роботи, цивільного захисту  та охорони праці 
Сосницької селищної ради 

 

3 Брали участь у розробці 
Програми 

Сосницька селищна рада,   КП «Сосницьке 

КЖУ», КП «Благоустрій - Сосниця» 

 

 

 

4 Відповідальний виконавець 
Програми 

 Сосницька селищна рада 

 

 

 

5 Учасники Програми Виконавчий комітет Сосницької селищної ради,  
головні розпорядники бюджетних коштів,  

КП «Сосницьке КЖУ», 
КП «Благоустрій - Сосниця» 

 

 

 

6 Термін реалізації Програми 2022 - 2024 роки 

 

 

 

7 Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Селищний бюджет, обласний бюджет 

 

 

 

8 Орієнтовний обсяг коштів 
для реалізації Програми 

1272,00 тис. грн. 
 

 

 



 

2.Загальні положення 

 Програма використання коштів на природоохоронні заходи Сосницької 

селищної ради на 2022 -2024 роки  спрямована на реалізацію державної 

політики щодо зменшення та усунення забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Програму розроблено на виконання завдань стратегії розвитку 

Сосницької ОТГ на 2019-2027 роки, затверджної ріщенням 18 сесії 

Сосницької селищної ради 7 скликання від 22.05.2019 року № 18-790-V11, 

зокрема стратегічна ціль 3 «Покращення якості умов життя та його безпеки» , 

оперативні цілі 3.1 «Забезпечення чистоти навколишнього середовища та 

енергоефективності». 

 У наш час без вирішення проблем охорони навколишнього природного 

середовища, зокрема без проведення ефективних природоохоронних заходів 

забезпечення належної якості життя людей, їхнього здоров’я та довголіття, 

подальший сталий розвиток стає неможливим. Стійкість розвитку означає, 

що нинішнє покоління не повинне використовувати ресурси навколишнього 

середовища на шкоду майбутнім поколінням. Необхідно забезпечити 

гармонійно збалансоване виробництво і споживання природних ресурсів 

виходячи з умов найбільш повного надання жителям  товарів і послуг при 

мінімальному рівні  негативного впливу на навколишнє природне 

середовище.  

Для реалізації цих завдань потрібно керуватися таким принципом: 

перераховані до місцевого бюджету кошти, сплачені як екологічний податок 

та за  шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності, мають направлятися безпосередньо  на природоохоронні заходи.  

Також можуть спрямовуватись кошти обласного бюджету, загального 

фонду бюджету селищної територіальної громади та інші кошти, 

незаборонені діючим законодавством. 



Метою програми є досягнення безпечних для населення стандартів 

оточуючого середовища та ощадливого використання природних ресурсів на 

території Сосницької селищної ради.  

Виконавці програми – КП «Сосницьке комунально-житлове 

управління», КП «Благоустрій Сосниця», підприємства та організації, 

залучені для виконання робіт чи надання послуг згідно укладених  договорів. 

Програму розроблено відповідно до Податкового кодексу України, 

Бюджетного кодексу України для забезпечення своєчасного та ефективного 

використання коштів. 

3.Виконання завдань і заходів  

В рамках реалізації програми використання коштів на природоохоронні 

заходи на 2022 -2024 роки по Сосницькій селищній раді передбачено 

забезпечення роздільного збирання, екологічно безпечного зберігання і 

захоронення відходів шляхом наступних заходів: 

- проведення рекультивації, обвалування і впорядкування місця 

видалення відходів в громаді;  

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- придбання контейнерів та облаштування місць для роздільного 

збору відходів; 

-  утилізація відпрацьованих елементів живлення (батарейок); 

-  проведення досліджень стану атмосферного повітря; 

-  облаштування майданчиків для роздільного збору ТПВ. 

З метою реалізації зазначених у пункті 3 Стратегічних та оперативних 

цілей необхідно реалізувати наступні завдання стратегії: 

3.1.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ, створення централізованої 

системи збирання, сортування, вивезення та утилізації твердих побутових 

відходів на основі екологічно безпечних технологій 

3.1.4. Ліквідація загрози забруднення підземних водоносних горизонтів 

3.4.4. Облік, реконструкція та розвиток мережі водогонів та 

водовідведення 

3.4.5.Реконструкція існуючих та будівництво нових систем зливової 

каналізації (лівньовок). 



Це дозволить: 

забезпечити екологічну безпеку, раціональне використання і 

відтворення природних ресурсів. 

3.Фінансування та порядок використання коштів. 
На 2022 – 2024 роки обсяг необхідних фінансових ресурсів місцевого 

бюджету на реалізацію заходів програми  становить 1272,00 тис. грн.,  
Використання коштів Програми на 2022 – 2024 рік 

            тис. грн. 
№ 

п
Найменування 
заходу 

Фінансування на 2022 рік Фінансування на 2023 рік Фінансування на 2024 рік 

селищ-

ний 
бюджет 

 

облас- 

ний бюд-

жет 

КП «Сос-

ницьке 
КЖУ» 

селищ-

ний 
бюджет 

 

облас- 

ний бюд-

жет 

КП «Сос-

ницьке 
КЖУ» 

селищ-

ний 
бюджет 

 

облас- 

ний бюд-

жет 

КП «Сос-

ницьке 
КЖУ» 

1. Проведення 
рекультивації, 
обвалування і 
впорядкування 
місць видален-

ня відходів  

200,0   200,0   200,0   

2. Ліквідація 
стихійних 
сміттєзвалищ 

15,0   15,0   15,0   

3. Придбання 
контейнерів та 
облаштування 
місць для 
роздільного 
збору відходів 

150,0    200,00    200,00   

4. Утилізація від-

працьованих 
елементів жив-

лення (батаре-

йок) 

20,0   20,0   20,0   

5. Проведення 
досліджень 
стану 
атмосферного 
повітря 

5,0   7,0   5,0   

 Всього 390,0   442,0   440,0   

 

Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться 
відповідно до порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, 
затвердженим Державним казначейством України.  

 

 

Секретар  ради       Андрій ТКАЧ 

       

 


