ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Голованівської
районної ради
від 29 вересня 2017року № 222

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища
у Голованівському районі на 2017-2020 роки
І. ВСТУП
Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818 "Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"
визначені основні пріоритети, завдання та цілі державної екологічної політики
України.
На території Голованівського району реалізується політика, спрямована
на збереження безпечного для існування живої і неживої природи
навколишнього середовища, захист 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.
Постійний розвиток виробничої діяльності, створення нових об'єктів
промислового виробництва є джерелами забруднення навколишнього
середовища та формують додаткові ризики у сфері екології.
Посилена увага до охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності є головними умовами стійкого економічного та
соціального розвитку регіону.
Необхідність вирішення екологічних проблем регіону є підґрунтям для
розроблення Комплексної програми охорони навколишнього природного
середовища в Голованівському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма).
Основна мета Програми – максимально забезпечити ефективне
використання та активізацію природного фактора, сприяти формування
оптимального умов для здорового способу життя мешканців Голованівщини.
У Програмі враховано основні положення і завдання законів України
"Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року",
рішення обласної ради від 21 грудня 2012 року № 411 "Про Стратегію розвитку
Кіровоградської області на період до 2020 року" (зі змінами).
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ІІ. ОСНОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Голованівщина має високий показник антропогенних навантажень на
навколишнє природне середовище. У результаті виробничої діяльності
підприємств промисловості, сільського господарства забруднюються повітря,
води і ґрунти, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно
впливає на живі організми. Природокористування у багатьох аспектах є
нераціональним та екологічно незбалансованим.
На території Голованівського району розташований ТОВ «Побузький
феронікелевий комбінат», який, у результаті своєї виробничої діяльності, є
екологічно небезпечним об’єктом та фактично справляє значний негативний
вплив на довкілля. Дані наведені нижче.
№
Назва забрудненої речовини, викидів, т/рік
п/п
1.
Метали та їх сполуки
2.
Речовини у вигляді твердих часток
3.
Сполуки азоту
4.
Сполуки сірки
5.
Сполуки вуглецю
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин

Обсіг викидів
у 2015 році, т
328,6
616,8
339,1
1307,6
1199,7
3796,746

Обсіг викидів у
2016 році, т
311,8
1480,6
241,1
278,7
1054,6
3371,402

1. Атмосферне повітря
Згідно статистичних даних в повітряний басейн району щорічно надходть
біля 5 тис. т. забруднюючих речовин, у тому числі:
1) від стаціонарних джерел викидів підприємств та організацій –
3,4 тис. т. забруднюючих речовин;
2) від пересувних джерел в атмосферне повітря щорічно надходить біля
1,9 тис. т. (залізничного, авіаційного транспорту та виробничої техніки,
використання автотранспорту суб’єктів господарської діяльності та
автотранспорту індивідуальних власників).
Основним забруднювачем атмосферного повітря та значний вплив на
формування екологічної ситуації не тільки Голованівського району, а й цілої
Кіровоградської області має підприємство ТОВ "Побужський феронікелевий
комбінат", який щорічно забруднює більше 45% повітря від загального обсягу
промислових підприємств – забруднювачів всієї Кіровоградської області.
2. Водні ресурси
Голованівський район має досить розвинену річкову мережу, яка
складається із 27 малих та великих річок загальною довжиною 288,4 км.
Головні річки району – Південний Буг, Ятрань, Циганка, Кайнара, Синиця та
Журавлинка. Регулювання стоку для забезпечення водокористування в районі
здійснюється 248 ставками, загальною площею 769,8 га та 1 водосховищем,
об’ємом 2,0 млн. куб. м.
Прогнозовані запаси підземних вод району складають 1,642 млн.
куб.м/рік. Щорічний водозабір проводиться з 42 свердловин і складає

3
0,111 млн. куб.м/рік. Таким чином, навіть незначні зміни клімату, що
приводить до періодичного пересихання незначної частини внутрішніх
водоймищ району, не може мати суттєвого впливу на недостачу запасів питної
води.
Станом на 01 січня 2017 року 132 водойми перебувало в оренді, що
становить 59 % від наявних.
Водні ресурси району в повному обсязі забезпечують потреби населення
та галузі економіки.
3. Поводження з промисловими та побутовими відходами
Проблема накопичення твердих побутових відходів на території району
вже протягом багатьох років є одним із найболючіших питань стану довкілля.
Звалища твердих побутових відходів, побудовані без комплексу заходів,
що знижують їх негативний вплив на навколишнє середовище, є значними
джерелами його забруднення. Відходи, розміщені там, зазнають складних
фізико-хімічних і біохімічних змін під впливом атмосферних явищ,
специфічних умов, що формуються в товщі відходів, а також в результаті
взаємодії між собою. Це приводить до утворення різних сполук, зокрема
токсичних, які, мігруючи в навколишнє середовище, негативно впливають на
його компоненти.
На сміттєзвалищах району відсутнє розділення відходів, в результаті чого
неможливо здійснити утилізацію близько 70 % скла, макулатури, жесті та
інших відходів. При цьому, частка вторинної сировини в загальному
споживанні ресурсів становить 13-14 %. Тверді побутові відходи потенційно
містять у собі папір, текстиль, чорні та кольорові метали, скло, поліетилен та
інші цінні компоненти, повернення у господарський оборот хоча б частини
яких економічно та екологічно доцільно.
Значна частина твердих побутових відходів концентрується на стихійних
сміттєзвалищах, які формуються, як правило, у смузі поблизу населених
пунктів, приватному житловому секторі, зонах відпочинку та в інших місцях.
4. Природно-заповідні території та формування регіональної
екологічної мережі
На території Голованівського району розташовані території та об'єкти
природно-заповідного фонду загальною площею 3826,71 га, а саме:
ботанічна пам’ятка природи місцевого зрачення «Дуб-велетень» площею
0,01 га, місце розташування – Голованівське лісництво, кв. 20;
ландшафтний заказник місцевого значення «Там де Ятрань круто в’ється»
розташований між с. Полонисте та с. Давидівка Перегонівської сільської ради;
заповідне урочище місцевого значення «Крутеньке» площею 32 га,
розташування – Голованівське лісництво, кв. 80;
заповідне урочище місцевого значення «Пушкове» площею 39,7 га,
розташування – Голованівське лісництво, кв. 75 вид. 1-2;
заповідне урочище «Лещівка» площею 28,0 га розташоване на південний
схід від с. Лещівка Лебединської сільської ради;
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ландшафтний заказник місцевого значення «Голоче» площею 3717 га
місце розташування – Голованівське лісництво, кв. 1-55.56 вид. 1-4.
На даний час по Голованівському районі показник заповідності складає
3,857 % від загальної площі району.
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є:
1) реалізація в районі національної екологічної політики шляхом
виконання завдань, визначених Стратегією розвитку Голованівського району на
період до 2020 року та відповідними заходами по її реалізації в частині охорони
навколишнього природного середовища;
2) охорона та поліпшення стану довкілля в районі шляхом виконання
заходів із зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
зниження обсягів скидів забруднених стічних вод у природні водні об’єкти,
зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля.
IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ,
ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів
забезпечить:
1) мобілізацію матеріальних та фінансових ресурсів, координацію заходів
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
господарюючих суб’єктів, залучення громадськості до природоохоронних дій
через екологічне інформування та освіту населення;
2) перехід до системи інтегрованого збалансованого управління у сфері
використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього
природного середовища та екологічної безпеки території;
3) зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря;
4) зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових
відходів внаслідок запровадження системи роздільного збору відходів,
посилення контролю за експлуатацією полігонів твердих побутових відходів;
5) зниження інтенсивності ерозійних процесів, підвищення родючості
ґрунтів;
6) захист територій від затоплення і підтоплення;
7) припинення втрат біотичного та ландшафтного різноманіття,
розширення мережі природно-заповідного фонду і формування регіональної
екомережі;
8) створення ефективної системи екологічної освіти та інформування
населення з питань охорони навколишнього природного середовища.
Основні показники продукту Комплексної програми наведені у додатку 1.
Витрати на проведення природоохоронних заходів, передбачених
Програмою на період 2017-2020 роки, передбачається фінансувати за рахунок
коштів фондів охорони навколишнього природного середовища а також інших
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джерел не заборонених чинним законодавством згідно з заходами програми, що
додаються.
Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми наведений у
додатку 2.
Механізм реалізації Програми передбачає:
1) ефективне використання наявних природних ресурсів;
2) проводення постійної роботи щодо їх збереження (захисту від
негативного впливу факторів антропогенного навантаження) та відтворення;
3) розробку та реалізацію заходів, спрямованих на постійне поліпшення
якості навколишнього природного середовища в районі.
Програма є короткостроковою, її виконання передбачене протягом 20172020 років. Поділ на етапи не передбачено.
V. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
До основних напрямів Програми належить:
1) зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє
природне середовище;
2) безпечне поводження з відходами;
3) збереження біотичного і ландшафтного різноманіття;
4) формування безпечних умов для життя і здоров’я населення;
5) створення системи екологічної освіти та інформування населення про
стан навколишнього природного середовища.
Серед найважливіших екологічних завдань, виконання яких є необхідним
для Голованівського району, необхідно відзначити такі:
1) утилізація накопичених на території області відходів та зменшення їх
несприятливого впливу на стан довкілля;
2) зниження рівня забруднення повітря внаслідок викидів відпрацьованих
газів від автотранспорту;
3) зниження рівня техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище шляхом налагодження дієвої системи збору, сортування, утилізації
та захоронення твердих побутових відходів;
4) підвищення показників заповіданості території району, винесення меж
територій та об’єктів природно-заповідного фонду у натуру (на місцевість).
1. Охорона атмосферного повітря
Для оптимізації стану атмосферного повітря необхідно впровадження
нових прогресивних технологій виробництва, планування заходів щодо
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
Зменшення викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел
забруднення повинно вирішуватись за рахунок:
1) впровадження екологічно безпечних технологій;
2) підвищення ефективності роботи установок очистки газу;
3) заміни морально та фізично застарілого обладнання;
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4) розвитку виробничих технологій, які б забезпечували мінімальні
викиди;
5) підвищення ефективності діючого пило-, газоочисного обладнання;
6) виконання робіт з доведення кратності вентиляції приміщень до
санітарних норм;
7) розвитку системи оповіщення і реагування на забруднення атмосфери в
результаті промислових аварій, стихійних лих або знищення природних
ресурсів.
Так в зв’язку з тим, що ТОВ "Побужський феронікелевий комбінат" має
значний вплив на формування екологічної ситуації не тільки Голованівського
району, а й цілої Кіровоградської області, заходи щодо зменшення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря даним підприємством включені
до Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в
Голованівському районі на 2017-2020 роки.
2. Охорона водних ресурсів
Структурними
підрозділами
райдержадміністрації
спільно
з
Новомиргородським міжрайонним управлінням водного господарства
розроблено проект «Районної цільової програми розвитку водного господарства
та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року у
Голованівського району», з метою реалізації державної і регіональної політики
у галузі водного господарства: підвищення ефективності використання
меліоративних систем, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому
та ресурсному забезпеченні; забезпечення централізованим питним
водопостачанням сільських населених пунктів, поліпшення екологічного стану
сільських територій та умов проживання населення; задоволення потреби
населення і галузей економіки у водних ресурсах, та оптимізації
водоспоживання; запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод;
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро та збереження і відтворення
водних ресурсів. Даний проект розглянутий Голованівською районною радою
та затверджений на тридцять восьмій сесії шостого скликання рішення від
17 липня 2015 року № 519. Термін реалізації даної програми здійснюватиметься
в період з 2017 до 2021 року.
Основні завдання та заходи Програми:
1) передати з комунальної до державної власності об’єкти інженерної
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного
землеробства та віднести до державної власності безхазяйні об’єкти інженерної
інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного
землеробства. При цьому для врахування інтересів інвесторів, які інвестували
свої кошти у реконструкцію та відновлення внутрішньогосподарських
меліоративних систем до моменту передачі їх у державну власність,
передбачати укладання відповідних угод згідно з Законом України «Про
державно-приватне партнерство»;

7
2)
забезпечити
експлуатацію
водогосподарсько-меліоративного
комплексу, стале функціонування та екологічну безпеку меліоративних систем
на площі 0,4 тис. га;
3) відновити функціонування внутрішньогосподарських меліоративних
систем, здійснити реконструкцію і модернізацію їх інженерної інфраструктури
на площі 0,4 тис. га;
4) забезпечити відродження та підтримання сприятливого гідрологічного
стану (встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг)
288,4 км річок;
5) визначити межі водоохоронних зон та винести на місцевості межі
прибережних захисних смуг згідно з проектами землеустрою, насамперед, на
водних об’єктах, які є джерелами питного водопостачання або мають
природоохоронне чи рекреаційне значення;
6) забезпечити контроль за водокористуванням, охороною вод та
відтворенням водних ресурсів, моніторинг якості поверхневих вод та
меліорованих земель.
3. Провадження з промисловими та побутовими відходами
Повністю вирішити дане питання у короткостроковій перспективі досить
складно, адже впровадження сучасних ліній сортування сміття, побудова
новітніх полігонів потребує значних фінансових витрат, тоді як ресурси станом
на цей час обмежені як у держави, так і у місцевих територіальних громад.
Згідно актів інвентаризації на території Голованівського району
знаходиться 21 сміттєзвалищ ТПВ загальною площею понад 30,9 га, з них
оформлено паспорт МВВ та внесено до обласного реєстру на 15 місць
видалення відходів.
Головною причиною незадовільного стану у сфері поводження з
твердими побутовими відходами, як в Україні в цілому, так і у Голованівському
районі зокрема, є відсутність цілісної системи вирішення проблеми, де
головним критерієм успішності було б постійне зменшення кількості
“кінцевих” відходів, тобто тих, що розміщуються на звалищах і не
використовуються як вторинні ресурси з метою заміни первинних ресурсів та
енергозбереження.
Для виконання програми необхідне:
1) проведення роз’яснювальної роботи серед учнів шкіл району;
2) розроблення методичних рекомендацій для проведення занять серед
дітей дошкільних дитячих закладів у виді ігор, для засвоєння правил з
поводженням з твердими побутовими відходами;
3) здійснення заходів по поліпшенню збирання та вивезення твердих
побутових відходів, їх утилізації;
4) організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів
для подальшої їх утилізації;
5) забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля закритих
сміттєзвалищ;
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6) відновлення парку машин і механізмів підприємствами житловокомунального господарства.
Заходи у сфері поводження з відходами на період 2017-2020 років у розрізі
суб’єктів господарювання Голованівського району наведено у додатку 3
(розділ І) до Програми.
4. Заходи з розвитку заповідальної справи та формування
регіональної екомережі
Заходи у сфері розвитку заповідної справи та формування регіональної
екологічної мережі на період 2017-2020 років наведено у додатку 3
(розділ II) до Програми.
Виконання зазначених заходів передбачає:
розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж
території природно-заповідного фонду району;
проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню
чи пошкодженню природних комплексів.
5. Заходи з екологічної освіти, виховання та інформування населення
Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури
окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних
екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на
ставленні до природи як до унікальної цінності.
Серед заходів з екологічної освіти передбачено: проведення науковопрактичних конференцій і семінарів, організація виставок, конкурсів, інших
заходів щодо пропаганди охорони довкілля, видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики
З метою посилення просвітницької діяльності на виконання Указу
Президента України "Про День довкілля" планується проведення заходів у
рамках відзначення Всеукраїнського Дня довкілля.
Заходи з екологічної освіти, виховання та інформування населення
наведені у додатку 3 (розділ III) до Програми.
VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Забезпечує організацію та виконання Програми, а також контроль за її
виконанням районна державна адміністрація через відділ агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
На виконання поставлених завдань відділ агропромислового розвитку
райдержадміністрації здійснює наступну роботу:
1) щороку надає відділу економічного розвитку, торгівлі, промисловості
та інфраструктури райдержадміністрації та фінансовому управлінню
райдержадміністрації пропозиції щодо фінансування природоохоронних
заходів, передбачених Програмою, для врахування їх у проектах програми
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економічного і соціального розвитку району та під час формування проекту
районного бюджету на наступний рік;
2) проводить відбір природоохоронних заходів та забезпечує подання в
установленому порядку необхідних документів для їх фінансування з
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та інших
джерел;
3) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади,
територіальних органів міністерств і відомств України в районі, підприємств,
установ та організацій в забезпеченні виконання природоохоронних заходів,
передбачених Програмою;
4) щороку до 15 липня та 15 грудня, інформує департамент екології та
природних ресурсів обласної державної адміністрації про стан реалізації
заходів Програми.
________________________

Додаток 1
до Комплексної програми
охорони навколишнього
природного середовища
у Голованівському районі
на 2017-2020 роки
від 29 вересня 2017року № 222
Показники продукту Програми
№
з/п

1
1.
2.
3.
4.

5.

6.
1.

Назва показника

2

Одиниця
виміру

Вихідні дані
на початок
дії
Програми

3
4
Поводження з відходами
одиниць
0

Виконання програми за
роками

2017
5

2018
6

2019
7

Кількість придбаної спеціальної та
0
2
1
сміттєзбиральної техніки
Кількість придбаних сміттєвих контейнерів
одиниць
0
70
0
0
Кількість оформлених паспортів МВВ
одиниць
0
7
0
Розвитку заповідної справи та формування регіональної екологічної мережі
Кількість розроблених проектів землеустрою з
одиниць
1
2
0
організації та встанов-лення меж територій
природно-заповідного фонду району
Кількість проведених заходів, спрямованих на
одиниць
1
1
2
запобігання знищенню чи пошкодженню
природних комплексів
Екологічної освіти, виховання та інформування населення
Кількість проведених заходів до Дня довкілля
одиниць
1
1
1
Поводження з відходами
Середні витрати на придбання спеціальної та
тис. грн.
0
284
850

Усього за
період дії
Програми (або
до кінця дії
Програми)

2020
8

9

2

5

0
0

70
7

0

3

0

4

1

4

900

2
1
2.
3.
1.

2.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2
3
4
5
6
7
сміттєзбиральної техніки
Середні витрати на придбання сміттєвих
тис. грн.
1,35
0
0
контейнерів
Середні витрати на паспортизацію МВВ
тис.грн.
0,5
Розвиток заповідної справи та формування регіональної екологічної мережі
Середня вартість розроблення одного проекту
тис. грн.
4
4
0,0
землеустрою з організації та встановлення меж
територій природно-заповідного фонду району
Вартість проведення спеціальних заходів,
тис. грн.
5
0
5
спрямованих на запобігання знищенню чи
пошкодженню природних комплексів
Екологічна освіта, виховання та інформування населення
Середня вартість проведення одного заходу до
тис. грн.
2
2
2
Дня довкілля
Показники якості програми
Поводження з відходами
Питома вага придбання спеціальної та
відсотки
0
40
20
сміттєзбиральної техніки до загальної потреби,
передбаченої Програмою
Питома вага придбання сміттєвих контейнерів
відсотки
100
0
0
до загальної потреби, передбаченої Програмою
Розвиток заповідної справи та формування регіональної екологічної мережі
Відсоток розроблених проектів землеустрою з
відсотки
33,3
66,7
0
організації та встановлення меж територій
природно-заповідного фонду району до їх
потреби, передбаченої Програмою
Питома вага здійснених спеціальних заходів,
відсотки
50
0
50
спрямованих на запобігання знищенню чи
пошкодженню природних комплексів до
загальної потреби, передбаченої програмою
Екологічна освіта, виховання та інформування населення
Питома вага проведених заходів в рамках Дня
відсотки
25
25
25
довкілля до загальної потреби, передбаченої
Програмою

______________________
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9

0

0,0

0

2

40

100

0

100

0

100

0

100

25

100

Додаток 2
до Комплексної програми
охорони навколишнього
природного середовища
у Голованівському районі
на 2017-2020 роки
від 29 вересня 2017року № 222

Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Комплексної програми
№
з/п

Найменування заходів

1
1.

2
Заходи з питань поводження з відходами

Заходи з розвитку заповідної справи та
формування регіональної екологічної
мережі
3.
Заходи з екологічної освіти, виховання
та інформування населення
ВСЬОГО
2.

РАЗОМ З ПРОГРАМОЮ

Джерела
фінансування,
тис. грн.
3
Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

Потреба на
2017-2020 роки,
тис. грн.
4
4360,5

2017

За роками
2018
2019

2020

5
109,5

6
763

7
1118

8
2370

22,5

9,5

8

5

0

8

2

2

2

2

4391

121,0

773

1125

2372

4391

121,0

773

1125

2372

Примітка: Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання районної програми, підлягають уточненню під час затвердження місцевих
бюджетів на відповідний рік (внесення змін до них), виходячи з їх фінансових можливостей.

_____________________

Додаток 3
до Комплексної програми
охорони навколишнього
природного середовища
у Голованівському районі
на 2017-2020 роки
від 29 вересня 2017року № 222

Заходи щодо охорони навколишнього природного середовища
у Голованівському районі
№
з/п

Найменування
заходів

1

2

1.

Придбання
спеціальної та
сміттєзбиральної
техніки та сміттєвих
контейнерів

20172020

Придбання
спеціальної та
сміттєзбиральної
техніки та сміттєвих
контейнерів

20172020

2.

Термін
виконання
заходу,
роки
3

Виконавці

Джерела
Загальна Потреба Орієнтовний обсяг фінансування
фінансуван- вартість на 2017(вартість) за роками, тис. грн.
ня
тис. грн.
2020
2017
2018
2019
2020
роки,
тис. грн.
4
5
6
7
8
9
10
11
Розділ І. Заходи з питань поводження з відходами
Голованівський
Місцевий
1175
1175
27
248
0
900
ККП
бюджет
смт Голованівськ

КП «Аква-Сервіс
07»
смт Побузьке

Місцевий
бюджет

2137,5

2137,5

67,5

320

850

900

Очікуваний
результат

12
Введення
системи
роздільного
збору
побутових
відходів
Введення
системи
роздільного
збору
побутових
відходів

2
1
3.

4.

2
Розборка та
реалізація заходів,
спрямованих на
постійне
поліпшення якості
навколишнього
природного
середовища в
районі.
Оформлення
паспортів МВВ

ВСЬОГО
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ

РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ

4
КП
«Перегонівка»

5
Місцевий
бюджет

6
1075,0

7
1075,0

8
37,5

9
198,5

10
355,0

11
484,0

12
Благоустрій
селища,освітл
ення
вулиць,ремонт
доріг.

2018

Красногірська,
Перегонівська,
Пушківська,
Розкішненська,
Свірнівська та
Шепилівська
сільські ради

Місцевий
бюджет

3,5

3,5

3,5

0

0

0

Дотримання
вимог
природоохоро
нного і
санітарноепідемічного
законодавства

Місцевий
4391
4391
135,5
766,5
1205
2284
бюджет
4391
135,5
766,5
1205
2284
Розділ II. Заходи з розвитку заповідної справи та формування регіональної екологічної мережі
2017Голованівська
Місцевий
22,5
22,5
9,5
8
5
0
2020
райдержадмібюджет
ністрація

Розроблення
проектів
землеустрою з
організації та
встановлення меж
території природнозаповідного фонду
району
ВСЬОГО
1.

3
20172020

Місцевий
бюджет

22,5

22,5

9,5

8

22,5
9,5
8
Розділ III. Заходи з екологічної освіти, виховання та інформування населення

5

0

5

0

Збереження
природнозаповідного
фонду області

3
1
1.

2
Проведення Дня
Довкілля

ВСЬОГО
РАЗОМ ПО РОЗДІЛУ

3
20172020

4
Райдержадміністрація,
сільські та
селищні ради

5
Місцевий
бюджет

6
8

7
8

8
2

9
2

10
2

11
2

Місцевий
бюджет

8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8

____________________

12
Поліпшення
стану довкілля
шляхом
проведення
заходів з
озеленення,
благоустрою
поширення
екологічних
знань

ПАСПОРТ
Комплексної Програми охорони навколишнього природного середовища
в Голованівському районі на 2017-2020 роки
1.

Програма затверджена

2.
3.

4.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва
розпорядження голови районної
державної адміністрації про
розроблення програми
Розробник програми

5.

Співрозробники програми

6.

Відповідальний виконавець
програми
Учасники програми

7.

8.
9.

10.

11.

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми,
у тому числі, тис. грн.:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевих бюджетів
(районні бюджети, бюджети
місцевого самоврядування)
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
програми

Рішенням Голованівської районної ради від
29 вересня 2017 року № 222
Голованівська районна державна адміністрація
-

Відділ агропромислового розвитку
Голованівської райдержадміністрації
управління економіки, фінансове управління
Голованівської райдержадміністрації
Відділ агропромислового розвитку
Голованівської райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
органи місцевого самоврядування, зацікавлені
підприємства, установи, організації
2017-2020 роки
Один етап
Районний бюджет, бюджети місцевого
самоврядування, підприємці
4391,0

0
0
4391,0

0
Районний бюджет, бюджети місцевого
самоврядування

______________________

