
                                                                                                                                        Додаток  

 

                                                                                                                                                                                             до Довгострокової програми  

природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради  

                                                                                                                                                          на 2017-2020 роки 

  

 

Напрями діяльності, завдання і заходи до Довгострокової 

 програми природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради 

на 2017 – 2020 роки 
 

Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів  

1.1. 

Покращення 

якості 

зворотних вод 

шляхом 

підвищення 

ефективності 

функціонування 

водопровідно-

каналізаційних 

господарств та 

очисних споруд 

1.1.1. Реконструкція 

напірних колекторів від 

КНС № 1 та КНС № 4 до 

очисних споруд с технічним 

переоснащенням КНС № 1, 

№2, №3, №4 сел. Донець 

Зміївського району 

Харківської області 

Запобігання  
забруднення 

ґрунту та 
підземних 

водоносних 
горизонтів 

п.1  

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

3726,00 3726,00 00,00 00,00 00,00 

1.1.2. Реконструкція мережі 

водовідведення по вул. 

Руднєва сел. Донець 

Зміївського району 

Харківської області  

Запобігання  
забруднення 

ґрунту та 
підземних 

водоносних 
горизонтів 

п.1  

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

1226,00 1226,00 0,00 0,00 0,00 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

1.1.3. Будівництво 

обвідного каналізаційного 

колектору та КНС                    

смт. Слобожанське 

 

Запобігання  
забруднення 

ґрунту та 
підземних 

водоносних 
горизонтів 

п.1  

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

60000,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00 

 1.1.4. Будівництво 
оборотних систем 
виробничого 
водопостачання, а також 
системи послідовного і 
повторного використання 
води, в т.ч. води, що 
надходить від інших 
підприємств у 
смт. Слобожанське 
 

Зменшення обсягів 

водоспоживання з 

природних джерел 
п.1  

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

Локалізація та 

консервація 

джерел 

забруднення 

підземних вод 

 

1.2.1. Ліквідаційний 

тампонаж само виливних 

артезіанських свердловин 

Попередження  

забруднення та 

ліквідація 

забруднення 

підземних вод 

п. 6 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

560,00 160,00 400,00 0,00 0,00 

Всього за розділом 1 83512,00 53112,00 30400,00 00,00 

 

00,00 

 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

2.  Оптимізація поводження з відходами. 

2.1. 

Забезпечення 

екологічно-

безпечного 

централізовано-

го збирання та 

своєчасного  

вивезення ТПВ  

2.1.1. Придбання 

спецавтотранспорту  та 

іншої техніки, обладнання , 

контейнерів та урн для 

централізованого збору , 

зберігання, 

транспортування ТПВ  

Санітарне 

очищення селищ 

від ТПВ 

на 90% -100% 

п. 68 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

3000,00 750,00 1000,00 1000,00 250,00 

2.2. Ліквідація 

джерел 

санітарного 

забруднення 

відходами 

2.2.1. Реконструкція 

полігону по захороненню 

твердих побутових 

відходів з будівництвом 

сміттєспалювального 

заводу, лінії сортування 

ТПВ, ділянки складування 

ТПВ в смт. Слобожанське 

Запобігання 

впливу на довкілля 

п.70 

 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

70000,00 15000,00 15000,00 15000,00 25000,00 

2.2.2.Ліквідація існуючих 

несанкціонованих  звалищ 

ТПВ з території 

Комсомольської селищної 

ради 

Санітарне 

очищення 

території, 

запобігання впливу 

довкілля 

    п. 74-1 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

 2.2.3.Проведення 

державної експертизи 

проекту «Реконструкція 

полігону по захороненню 

твердих побутових 

відходів з будівництвом 

сміттєспалювального 

заводу, лінії сортування 

ТПВ, ділянки складування 

ТПВ за адресою: смт. 

Слобожанське 

(Комсомольське), 

Зміївського району 

Харківської області» 

Запобігання 

впливу на довкілля 

п.70 

 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

48,00 48,00 
   

  Всього за розділом 2 73848,00 15998,00 16200,00 16200,00 

 

25450,00 

 

3.  Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів. 

3.1.  

Упорядкування 

та розширення 

зеленого 

господарства  

3.1.1. Ліквідація наслідків 
буреломів , сніголамів , 
вітровалів. 

Покращення стану 
об'єктів зелених 

насаджень 

п.  44 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

400,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

3.1.2. Заходи з озеленення  

території Комсомольської 

селищної ради, в тому 

числі : 

- розширення території 

зелених зон за рахунок 

утворення захисних смуг 

дерев та кущів на межі 

санітарно – захисних зон 

промислових підприємств, 

улаштування газонів на 

місцях несанкціонованого 

паркування транспортних 

засобів ( проектування, 

будівництво та 

обслуговування 

екопарковок у                        

смт. Слобожанське), 

 придбання саджанців 

багаторічних рослин, 

квітів, засівання газонною 

травою,улаштування 

нових та оновлення 

існуючих (проектування , 

реконструкція, 

капітальний ремонт , 

поточний ремонт) об’єктів 

зеленого господарства, 

утримання існуючих 

Поліпшення 

екологічної 

ситуації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

 

 

 

 

 

 

 

8000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

об’єктів зеленого 

господарства 

 

 

 

Всього за розділом  3 8400,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 

4.  Підвищення рівня екологічних знань та виховання екологічної свідомості громадськості 

4.1. 

Підвищення 

рівня 

екологічної 

культури, 

знань  та 

поінформовано

сті  громади 

4.1.1. Проведення заходів 

щодо пропаганди охорони 

НПС серед населення, в т. 

ч. пропаганда доцільності 

роздільного збору ТПВ. 

Забезпечення 

роздільного 

збирання ТПВ та 

перетворення сфери 

поводження з ТПВ 

в рентабельну 

галузь 

п. 80 

 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

4.2. Підвищення 

ефективного 

управління 

екологічними 

заходами 

Комсомольсь-

кої селищної 

ради 

4.2.1. Розроблення проекту 

змін та доповнень  

(коригування)  

довгострокової Програми 

природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної 

ради на 2017-2020 роки 

Покращення  

екологічного стану 

Комсомольської 

селищної ради 

п. 77 

Бюджет 

селищної 

ради (фонд 

ОНПС) 

15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 



Найменування  

завдання 
Найменування заходу Очікувані результати 

Посилання 

на п. ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996  

(зі змінами) 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, тис. гривень 

усього 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020р. 

Всього за розділом 4 
55,00 25,00 10,00 10,00 10,00 

ВСЬОГО  ЗА ПРОГРАМОЮ 165815,00 71235,00 48710,00 18310,00 27560,00 

 


