
  

 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXII (позачергової) сесії міської ради VІІI скликання 

 

12 грудня 2022 року № 35 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження  Програми «Природоохоронна  

програма щодо покращення екологічного стану 

Шепетівської міської  територіальної громади  

на 2023-2025 роки 

 

 Керуючись Законом України «Про правовий режим воєнного стану», Законом 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.20 Бюджетного кодексу 

України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану на території України» 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022, на виконання ст.25, 26, ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму «Природоохоронна  програма щодо покращення екологічного стану 

Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (Додаток). 

2.Фінансовому управлінню забезпечити фінансування Програми «Природоохоронна  

програма щодо покращення екологічного стану Шепетівської міської територіальної громади 

на 2023-2025 роки в межах бюджетних призначень. 

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

діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з 

питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької 

діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Максим БОНДАРЄВ). 
  

 

Секретар міської ради                                                                                            Роман ВОЗНЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

              Додаток 

до рішення XXXII (позачергової) 

сесії  міської ради VIII скликання 

12 грудня 2022 року № 35 

 

Паспорт 

Природоохоронної  програми щодо покращення екологічного стану Шепетівської міської 

територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

1 Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 

2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства 

3 Назва нормативних 

документів про необхідність 

розроблення Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про 

правовий режим воєнного стану», Указ 

Президента України «Про введення воєнного 

стану на території України» від 24 лютого  2022 

року №64/2022 ,Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» 

4 Мета 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  та шляхи їх вирішення для 

покращення екологічного стану , 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. 

5 Виконавці Програми Виконавчий комітет Шепетівської міської ради, 

Управління житлово-комунального господарства 

Шепетівської міської ради, 

 Комунальне підприємство «Шепетівське 

ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради» 

6 Термін реалізації Програми 2023 -2025 

7 Джерела фінансування Бюджет Шепетівської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

8 Загальний  обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 В межах виділених бюджетних призначень 



  

Природоохоронна  програма щодо покращення екологічного стану Шепетівської 
міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

1. Загальні положення 
1.1  Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану Шепетівської 

міської територіальної громади на 2023-2025 роки спрямована на поліпшення санітарно-

екологічного стану міста, атмосферного повітря, раціонального використання і зберігання 

промислових та побутових відходів та забезпечення здорових умов проживання населення. 

1.2  За змістом і формою Програма реалізує комплексний, системний підхід до 

формування та реалізації міської екологічної політики як складової сталого розвитку. 

1.3  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки в житєдіяльності людини – 

невід”ємна умова сталого економічного і соціального розвитку. 

1.4  З цією метою Шепетівська міська рада здійснює на  території громади 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. 

1.5  Впровадження запропонованих програмою заходів має позитивно позначитися на 

здоров”ї населення громади, 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. 

1.6 Розроблення  Програми обумовлено необхідністю: 

1.6.1 Зменшити негативний вплив полігону твердих побутових відходів на навколишнє 

природне середовище; 

1.6.2 продовжити терміну експлуатації полігону твердих побутових відходів; 

1.6.3 максимального очистити території громади від побутового сміття. 

 

2   Мета та завдання Програми 
2.1  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 громаді та шляхи 

їх вирішення для покращення екологічного стану в громаді. 

2.2 Для досягнення цієї мети необхідно вирішити завдання щодо покращення санітарно-

екологічного стану громади, атмосферного повітря, раціонального використання і зберігання 

промислових та побутових відходів, розроблення і реалізація заходів, спрямованих на 

постійне поліпшення якості навколишнього природного середовища в громаді. 

2.3   Програма покликана визначити  напрямки для покращення екологічної ситуації 

довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем міста. 

2.4  Основним завданням є: 

2.4.1 дотримання вимог екологічної безпеки; 

2.4.2 обов’язкове додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 

природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; 

2.4.3 збереження цілісності природних об’єктів та комплексів; 

2.4.4 раціональне використання природних ресурсів; 

2.4.5 зменшення кількості відходів для захоронення на міському полігоні твердих 

побутових відходів внаслідок запровдження системи роздільного збирання твердих 

побутових відходів; 

2.4.6 придбання спецобладнання для роботи з відходами;  



  

2.5   Об”єктом Програми є територія Шепетівської міської територіальної громади  та 

територія полігону твердих побутових відходів. 

3  Основні напрями та заходи реалізації програми 
3.1 Утримання, належна есплуатація полігону твердих побутових відходів, в тому числі  

ущільнення поверхневого шару полігону твердих побутових відходів. 

3.2 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 

3.3 Виготовлення схеми санітарного очищення населених пунктів територіальної 

громади. 

3.4 Забезпечення своєчасного і в повному обсязі збирання і вивезення побутових відходів. 

3.5 Встановлення в населених пунктах громади достатньої кількості сучасних 

контейнерів для вивезення побутових відходів, з переходом на контейнерну схему вивезення 

побутових відходів. 

3.6 Забезпечення сортування твердих побутових відходів. 

3.7 Планування на перспективу улаштування нового полігону твердих побутових відходів 

або заводу по переробці твердих побутових відходів. 

: 

4  Фінансове забезпечення Програми 
4.1  Фінансування заходів по Програмі здійснюється в першу чергу за рахунок коштів 

міського бюджету. При наявності відповідних державних та обласних програм, які 

передбачають фінансування заходів за відповідними напрямками, залучаються кошти 

державного та обласного бюджетів. При залученні коштів бюджету області чи коштів 

державного бюджету, коригуються, відповідно, кошти міського бюджету для максимального 

виконання заходів Програми.  

4.2 Фінансування здійснюється у межах бюджетних призначень. 

4.3  На виконання Програми можуть залучатись кошти з інших джерел незаборонених 

законодавством. 

4.4  Заходи та обсяги видатків з міського бюджету по роках додаються до Програми. 

 

5  Очікуваний результат 
5.1  Виконання Програми дасть можливість: 

5.1.1  забезпечити комфортні умови проживання у громаді; 

5.1.2  досягти належного громаді санітарного та естетичного стану об’єктів благоустрою; 

5.1.3  сформувати позитивний імідж Шепетівської міської територіальної громади  та її 

інвестиційну привабливість. 

6  Виконавці Програми 

6.1 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради,  

6.2 Управління ЖКГ Шепетівської міської ради, 

6.3  Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство 

Шепетівської міської ради». 

 

7 Контроль за виконанням програми. 
7.1 Виконання Програми передбачено на період 2023-2025 роки з щорічним аналізом 

використання коштів на заплановані роботи.  

7.2 Контроль за виконанням Програми та аналіз ходу її виконання здійснюється 

управлінням житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради та виконавчим 

комітетом  Шепетівської міської ради. 

 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

          



  

Додаток до 

                                                             Програми «Природоохоронна програма 

щодо покращення екологічного стану Шепетівської                

міської  територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

  

Заходи 

Природоохоронної програми 

щодо покращення екологічного стану Шепетівської міської  територіальної громади на 2023-

2025 роки 

 

 

№ 

п/п 

Найменування заходів Обсяг бюджетних коштів по роках, тис грн 

2023 2024 2025 Всього 

1 2 3 4 5 6 

1 
Ущільнення полігону твердих 

побутових відходів 300,00 300,00 300,00 900,00 

2 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 200,00 200,00 200,00 200,00 

3 
Виготовлення паспорта місця 

видалення побутових відходів 100,00 0 0 100,00 

4 

Виготовлення схеми санітарного 

очищення населених пунктів 

громади 

250,00 0 0 250,00 

      

 
 
 

Начальник управління  

житлово-комунального господарства                                                                 Юрій ГУДЗИК 

 

Секретар міської ради                                                                                         Роман ВОЗНЮК 

 

 

                    

 


