
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

 ХХІІІ сесія VІІ скликання 

 РІШЕННЯ  
від    11  травня      2017р. 

                                                                                                                                                №     440    -VIІ                                                                                                   
«Про затвердження програми 

  Комсомольської селищної ради 

«Ліквідація іншого забруднення 

навколишнього природного середовища на 2017 рік.» 

 

     Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,селищна рада  

                                                   ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити програму  Комсомольської селищної ради  «Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього природного середовища на 2017 рік»(додається) 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери 

послуг. (голова комісії Сілаєва В.А.) 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                 Д.М.Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Рішенням ХХІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради 

VІІ скликання № _440_ VІІ 

від _11_ травня 2017 року 

 

Комсомольський селищний голова 

 

_______________Діхтяр Д.М. 

 

ПРОГРАМА 

Комсомольської селищної ради  

«Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 

на 2017 рік». 

 

І.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
    Охорона навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку селищної ради. 

    З цією метою селищна рада здійснює на своїй території екологічну 

політику,спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої 

природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від 

негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 

середовища. 

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ. 

 
    Завданням Програми є регулювання відносин у галузі охорони,використання і 

відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,запобіганню і 

ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище,збереження природних ресурсів. 

 

 

ІІІ.ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ. 

 
ЗМІСТ КЕКВ Бюджетне 

призначення,

сума,грн. 

Виконавець 

(замовник 

робіт) 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 

Утилізація небезпечної 

речовини (ртуті) 

2282 3132,00 Комсомольська 

селищна рада 

Травень-

червень 

Разом: х 3132,00 х х 

 
ІV.МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
Організація забезпечення виконання Програми покладається на Комсомольську 

селищну раду, яка є основним замовником. 



До виконання Програми можуть залучатися інші установи, організації, 

підприємства. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за 

рахунок коштів екологічного податку. Загальний обсяг фінансування складає 

3132,00 грн. 

Передбачений обсяг фінансування у разі потреби може коригуватися. 

 

 
V.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 
     Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених Програмою, 

ефективне та цільове використання коштів покладається на Комсомольську 

селищну раду. 

    Внесені у разі потреби змін до заходів Програми здійснюється в установленому 

порядку. 

 

VІ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
 

       Виконання програми дасть змогу створити екологічну безпеку на території 

Комсомольської селищної ради,ліквідувати негативний вплив господарської та 

іншої діяльності на навколишнє природне середовище. 

 

 

Секретар Комсомольської 

селищної ради                                                                    Г.О.Куценко 

 

 

 

 

 


