
  

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
РІШЕННЯ 

ХХ сесії міської ради VІII скликання 

 

 

23 грудня  2021 року № 38 

м. Шепетівка  

 

Про внесення змін та доповнень до 

Програми «Природоохоронна програма 

щодо покращення екологічного стану  

м.Шепетівка на 2020-2022 роки», 

затвердженої рішенням LXV сесії міської 

ради VII скликання № 3 від 28.11.2019р. 

«Про затвердження Програми 

«Природоохоронна програма щодо 

покращення екологічного стану 

м.Шепетівка на 2020-2022 роки» 

 

 

 З метою реалізації Природоохоронної програми щодо покращення екологічного 

стану м. Шепетівка на 2020-2022 роки, на виконання ст.20 Бюджетного кодексу України, 

Закону України « Про відходи», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 червня 2020 р. № 727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Хмельницької області»,  згідно ст.15 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно до підпункту 22                 

ст. 26, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести доповнення до назви Програми та викласти в наступній редакції: 

«Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану  міста Шепетівка,сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці на 2020-2022 роки» (додаток). 

2.Внести зміни в Додаток до Природоохоронної програми щодо покращення екологічного 

стану міста Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці на 2020-2022 роки», а саме пункт 5 

Додатку до Програми викласти в наступній редакції: 

 

 
№ 
з/п 

 
Найменування заходу 

 
Термін 

виконання 

Загальна 
кошторисна 

вартість 
тис.грн. 

Пропозиції 
щодо обсягу і 

джерел 
фінансування 

 
Виконавець 

4. Виготовлення 

паспорта місця 

видалення відходів 

2022 р.  50,00 тис. грн. Бюджет МТГ Сторонні 

організації 

5. Виготовлення схеми 2022 р.  300,00 тис. грн. Бюджет МТГ Сторонні 



  

санітарної очистки 

міста 

організації 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Дрищ В.О.) щорічно, при 

формуванні міського бюджету, передбачати виділення коштів на виконання Програми. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків  та постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, 

енергетики та зв'язку (голова комісії  Бондарєв М.В.). 

 

 

Міський голова                                                                                                 Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

до рішення ХХ сесії міської ради  

VІІІ скликання  

23.12.2021 № 38 

 

 

 

 

ПРИРОДООХОРОННА ПРОГРАМА  

ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  М.ШЕПЕТІВКА, сіл Плесна, 
Пліщин, Жилинці НА 2020-2022 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЗМІСТ 

 

1. Паспорт Програми.          

2. Розділ І.Загальні положення.      

3. Розділ ІІ. Мета та основні завдання Програми.     

4. Розділ ІІІ. Напрямки реалізації Програми.                          

5. Розділ ІV. Фінансове забезпечення Програми.    

6. Розділ V. Заходи щодо виконання Природоохоронної програми щодо покращення 

екологічного стану Шепетівської міської територіальної громади                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Паспорт 

Природоохоронної програми щодо покращення 

екологічного стану м.Шепетівка,сіл Плесна,Пліщин,Жилинці на 2020-2022 роки 

 
1. Ініціатор розроблення Програми – Шепетівська міська рада. 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про 

розроблення Програми – на виконання вимог п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» і ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища». 

3. Розробник Програми – Управління житлово-комунального господарства  

Шепетівської міської ради (далі УЖКГ  Шепетівської міської ради). 

4. Співрозробник Програми – Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-

експлутаційне підприємство Шепетівської міської ради». 

5. Відповідальні виконавці Програми – УЖКГ Шепетівської міської ради, 

комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-експлутаційне підприємство 

Шепетівської міської ради». 

6. Учасники Програми - УЖКГ  Шепетівської міської ради, комунальне 

підприємство «Шепетівське ремонтно-експлутаційне підприємство Шепетівської міської 

ради». 

7. Термін реалізації Програми – 2020-2022 роки. 

8. Фінансування виконання заходів Програми: - за рахунок бюджетних коштів. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

всього становить – 2330,00 тис.грн. 

10.  Контроль та моніторинг за виконанням Програми - УЖКГ  Шепетівської 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Розділ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану м.Шепетівка, сіл 

Плесна, Пліщин, Жилинці на 2020-2022 роки спрямована на поліпшення санітарно-

екологічного стану міста, атмосферного повітря, раціонального використання і зберігання 

промислових та побутових відходів та забезпечення здорових умов проживання 

населення. 

 За змістом і формою Програма реалізує комплексний, системний підхід до 

формування та реалізації міської екологічної політики як складової сталого розвитку. 

 Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки в житєдіяльності людини – 

невід”ємна умова сталого економічного і соціального розвитку. 

 З цією метою Шепетівська міська рала здійснює на своїй території екологічну 

політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи 

навколишнього середовища, захист життя і здоров”я населення від негативного впливу 

забрудненого навколишнього природного середовища, підтримання гармонії взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних 

ресурсів. 

 Впровадження запропонованих програмою заходів має позитивно позначитися на 

здоров”ї населення міста, екологічному стані всіх його природних комплексів та об’єктів. 

Ефективне виконання покладених на Програму завдань можливе лише за умови 

оперативного контролю за виконанням, коригування природоохоронних заходів за 

результатами моніторингу, урахуванням пропозицій розробників, відповідальних 

виконавців, зацікавленої громадськості під час впровадження Програми. 

Розроблення  Програми обумовлено необхідністю: 

- зменшення негативного впливу полігону твердих побутових відходів на 

навколишнє природне середовище; 

- продовження терміну експлуатації полігону твердих побутових відходів; 

- максимального очищення території міста від побутового сміття. 

 

Загальне нормативно-правове забезпечення Програми включає: 

- Постанову Кабінету Міністрів України № 1147 від 17.09.1996 року «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»; 

- Постанову Кабінету Міністрів України № 634 від 07.05.1998 року «Положення про 

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища»; 

- Закон України «Про відходи»; 

- Інші нормативно-правові законодавчі акти по охороні природного середовища; 

- Правила благоустрою території м.Шепетівки. 

 

Розділ ІІ 

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 Основна мета Програми – проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з 

питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення 

природних ресурсів на перспективу, визначення першочергових екологічних питань в 

місті та шляхи їх вирішення для покращення екологічного стану м.Шепетівка,сіл 

Плесна,Пліщин,Жилинці а на цій основі стану здоров”я населення та оздоровлення 

соціально-екологічної ситуації в місті, відновлення, охорона та раціональне використання 

ресурсів навколишнього природного середовища шляхом виконання основних заходів 

Програми із залученням бюджетних і позабюджетних коштів. 

 Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо покращення 

санітарно-екологічного стану міста, атмосферного повітря, раціонального використання і 



  

зберігання промислових та побутових відходів, розроблення і реалізація заходів, 

спрямованих на постійне поліпшення якості навколишнього природного середовища в 

місті Шепетівка, а також досягнення узгодженості між економічними, соціальними та 

екологічними аспектами розвитку міста. 

 Програма покликана визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної 

ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем 

міста. 

 Основним завданням є: 

 а) дотримання вимог екологічної безпеки; 

 б) обов’язкове додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів 

використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 

діяльності; 

 в) збереження цілісності природних об’єктів та комплексів; 

 г) раціональне використання природних ресурсів; 

           д) зменшення кількості відходів для захоронення на міському полігоні твердих 

побутових відходів внаслідок запровдження системи роздільного збирання твердих 

побутових відходів; 

           е) придбання спецобладнання для роботи з відходами на полігоні твердих 

побутових відходів. 

 Об”єктом Програми є територія Шепетівської міської територіальної громади  та 

територія полігону твердих побутових відходів. 

 

Розділ ІІІ 

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 
Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямками: 

Утримання  полігону твердих побутових відходів 
 Основні пріоритети утримання полігону твердих побутових відходів: 

 1.Забезпечення проведення робіт по ущільненню поверхневого шару полігону 

твердих побутових відходів. 

 

Розділ IV 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок: 

- бюджетних коштів, в т.ч.коштів міського бюджету в межах асигнувань, 

затверджених у бюджеті. 

-  

Розділ V 

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОГРАМИ  
ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  

ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 ТА ЇХ КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ 

 Для досягнення належного ефекту в процесі природоохоронних заходів всім 

суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках своєї діяльності та 

повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання. 

 Екологічний стан у місті помірно напружений. Спад виробництва та виконання 

ряду першочергових заходів організаційного та технічного напрямків частково стримують 

наростання негативних процесів деградації довкілля. 

 Конкретизуючи найвагоміші чинники антропогенного навантаження, слід перш за 

все виділити такі: 

- відсутність підприємства з переробки твердих побутових та промислових відходів 

призвела до накопичення на території міста значної кількості відходів і, як сукупний 



  

наслідок, перевантаження діючого полігону твердих побутових відходів та виникнення 

стихійних вогнищ, неконтрольованих звалищ сміття різного походження. 

 Стабілізація і покращення екологічної ситуації у місті повинні здійснюватись за 

такими напрямками: 

реалізація комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення ефективної 

експлуатації суб’єктів господарської діяльності та природоохоронних об’єктів за 

неухильного дотримання природоохоронного законодавства, що повинно призвести до 

повного використання наявного природоохоронного потенціалу; 

- виконання програми структурної і технологічної перебудови промисловості та 

програм щодо впровадження високоефективних систем очищення стічних вод, оборотного 

і повторного використання, ефективних систем очищення викидів в атмосферу, утилізації 

промислових і побутових відходів. 

Заходи по Програмі та фінансове забезпечення їх виконання приведені в додатку до 

Програми. 

  

 

Начальник управління житлово-комунального  

господарства                                                                                             Юрій ГУДЗИК 

 

 

Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 

                                                                              до Програми «Природоохоронна програма 

                                                                              щодо покращення екологічного стану 

                                                                              м.Шепетівка, сіл Плесна, Пліщин, Жилинці       

                                                                              на 2020-2022 роки» 

   

Основні заходи Програми. 

 
№ 
з/п 

 
Найменування заходу 

 
Термін 

виконання 

Загальна 
кошторисна 

вартість 
тис.грн. 

Пропозиції 
щодо обсягу і 

джерел 
фінансування 

 
Виконавець 

1. Проведення робіт по 

ущільненню 

поверхневого шару 

полігону твердих 

побутових відходів 

Протягом 

2020-2022 

рр. 

680,00 тис.грн. 

(2020 р- 180,00 

тис. грн.,  

2021 р. – 

220,00 тис.грн.,  

2022 р.- 280,00 

тис. грн.) 

Бюджет 

Шепетівської 

МТГ 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

2.  

Придбання 

спецобладнання для 

роботи на полігоні 

твердих побутових 

відходів 

 

Протягом 

2020-2022 

рр. 

 

1000,00 

тис.грн. 

протягом часу 

дії Програми 

Бюджет 

Шепетівської 

МТГ 

Державні, 

обласні цільові 

бюджетні та 

позабюджетні 

цільові фонди

 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

3. Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ по 

місту 

Протягом 

2020-

2022рр.  

300,000 

тис.грн. 

(100,000 

тис.грн. 

щорічно 

протягом часу 

дії Програми) 

Бюджет 

Шепетівської 

МТГ 

КП 

«Шепетівське 

ремонтно-

експлуатаційне 

підприємство 

Шепетівської 

міської ради» 

4. Виготовлення 

паспорта місця 

видалення відходів  

2021р.  50,00 тис. грн Бюджет 

Шепетівської 

МТГ 

Сторонні 

організації 

5. Виготовлення схеми 

санітарної очистки 

міста 

2022р.  300,00 тис. грн. Бюджет 

Шепетівської 

МТГ 

Сторонні 

організації 

 

 

Начальник управління  житлово- 

комунального господарства                                                                             Ю.Гудзик 

 


