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Екологічна програма заходів з
охорони навколишнього природного середовища
на 2017-2020 роки
2. Загальні положення
Екологічна програма розроблена на підставі Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року №1264-XII.
Необхідність в розробленні програми викликана високим рівнем техногенного
навантаження на території міста та незадовільною екологічною ситуацією, що складається
в умовах промислового виробництва та ринкової економіки. Програма спрямована на
проведення комплексу екологічних та економічних заходів, направлених на покращення
екологічного стану середовища шляхом зниження техногенного навантаження на
довкілля, посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог
чинного законодавства, проведення проектно-конструкторських та науково-практичних
заходів.
Метою Екологічної програми є вирішення питань з основних напрямків екологічного
розвитку міста, які дозволять досягти стійкого розвитку і при одночасному розв'язанні
екологічних проблем забезпечать здорове навколишнє природне середовище, знизять
захворюваність від екологічних чинників, дозволять досягти якісно нового рівня життя
населення міста Южного і враховуватимуться в подальшому при плануванні соціальноекономічного розвитку міста у наступні роки.
Для органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, мешканців
м. Южного прийняття і реалізація Екологічної програми означає:
- зобов'язання щодо постійного покращання стану навколишнього середовища і
запобігання його забрудненню;
- зобов'язання відповідно до природоохоронного законодавства, нормативноправових актів і міжнародних зобов’язань,
за які відповідний суб’єкт несе
відповідальність;
- підвищення обізнаності та освіченості жителів у сфері охорони природного
середовища;
- консультації з населенням і залучення його до процесу міського планування;
- співпрацю та партнерство з громадськістю;
- проведення оцінки, моніторингу та інформування населення про прогрес у
напрямку екологічної стійкості.
Таким чином Програма спрямована на поліпшення екологічного стану прибережної
зони, охорону атмосферного повітря, водних ресурсів, раціональне використання земель,
раціональне використання і утилізацію побутових відходів та відходів виробництва.
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Місто Южне – це одне з потужних промислових міст України, не зважаючи на його
невелику площу та кількість населення, його «морські ворота» є гарантом економічного
простору. Значне різноманіття природних и соціально-економічних умов міста, вигідне
економіко-географічне розташування території, багаті рекреаційні ресурси сприяли
розвитку багатопрофільного, достатньо складного промислово-господарського комплексу
з транспортно-розподільчими функціями, розвиненими галузями соціальної сфери у
поєднанні з наявною курортною інфраструктурою та потенційно перспективною
індустрією туризму. За останній час відбувалось акціонування і приватизація підприємств,
зміни форм власності на засоби виробництва і нерухомість, але при цьому не сформована
єдина, цілісна та ефективна система природоохоронного й соціально-екологічного
управління, моніторингу та контролю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
від 40 до 50% захворювань людини у даний час пов’язані зі зростанням антропогенної
напруженості. За даними Міністерства охорони здоров'я України, науковою основою
державних профілактичних заходів, спрямованих на зберігання і зміцнення здоров'я

населення, є гігієнічний прогноз можливих наслідків впливу несприятливих чинників
навколишнього середовища для здоров’я населення. В таких умовах відбувається
виникнення екологічно загострених проблем у сферах охорони прибережної зони,
атмосферного повітря, водних ресурсів, поводження з відходами.
Чорноморське узбережжя в районі міста є унікальним і дорогоцінним комплексом
рекреаційних ресурсів, який доповнюється Сичавським ставом з фізкультурноспортивними заходами загальнодержавної популярності.
Прибережна зона - це практично суцільна смуга пляжу, яка доповнюється
несприятливими соціально-економічними факторами: висока концентрація населення,
слабкий розвиток очисних систем, недосконалі системи водопостачання і каналізації.
Атмосферне повітря – найважливіший для усього живого природний ресурс, від
якісного стану якого значною мірою залежить здоров’я людини. Забруднення повітряного
басейну промисловими та автотранспортними джерелами є ключовим фактором
негативного впливу на стан природного середовища міста.
Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом безперервно
збільшувалась через зростання загальної кількості автотранспорту та у нинішній час
становить близько 76 % від загального об'єму викидів забруднювальних речовин.
Побутові відходи є джерелом ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації на
території міста, особливо щодо гострих інфекцій і паразитарних хвороб. Тому з метою
недопущення утворення звалищ на території міста є необхідність у придбанні урн та
альтфаторів з подальшим розміщенням їх на загальноміських територіях.
Вирішення проблеми знешкодження, переробки та утилізації промислових відходів
та окремо зібраних їх компонентів у місті повинно забезпечуватись суб’єктами
господарської діяльності які являються їхніми власниками відповідно до вимог чинного
екологічного законодавства.
Медичні установи є постійним джерелом відходів, яки несуть загрозу для
навколишнього природного середовища і здоров’я людини. Наявність у складі медичних
відходів інфікованого, токсичного матеріалу визначає їх як найбільш небезпечні в
санітарно–гігієнічному, епідеміологічному і екологічному аспектах. Безпечне і надійне
знешкодження і знищення лікарських відходів ветеринарної практики може бути
забезпечено в спеціальних установках термічним методом.
До основних антропогенних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що
викидаються промисловими підприємствами, забруднень від усіх видів транспорту,
належать також транспортні та виробничі шуми, іонізуюче, електромагнітне та
радіоактивне випромінювання, вібрації, світлові та теплові впливи, зсуви та підтоплення
територій.
Небезпеку для здоров’я людини представляють також забруднення навколишнього
природного середовища продуктами життєдіяльності людини.
Розробка Програми обумовлена необхідністю фінансової підтримки вирішення
екологічних проблем, які виникли у сфері природокористування. Саме на вирішення цих
проблем спрямована дана Програма.
4. Визначення Мети Програми
Основні напрямки Програми: поліпшення екологічного стану прибережної зони,
охорона атмосферного повітря, раціональне використання земель, охорона тваринного
світу, раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів, а
також екологічні заходи у сфері інформації та молодіжної освіти. Мета Програми включає в
себе забезпечення виконання Місцевого плану дій з охорони навколишнього природного
середовища, який ґрунтується на основних напрямках екологічного розвитку міста
Южного:
- заходи поводження з відходами виробництва та споживання;
- комплексний благоустрій та озеленення міста;

- екологічне виховання населення та впровадження у молодіжну освіту основних
принципів політики охорони навколишнього природного середовища;
- раціональне землекористування суб’єктами господарювання.
5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та
етапи виконання Програми
Програма повинна виконуватися шляхом визначення екологічних пріоритетів,
формування стратегії комплексу робіт та виконання наступних основних завдань:
1. Вжиття заходів щодо зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний
стан міста та прибережної зони Чорного моря.
2. Вжиття заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря від
забруднення шкідливими викидами промислових підприємств та транспортних засобів.
3. Вжиття заходів щодо зменшення впливу промислових та побутових відходів на
довкілля.
4. Вжиття заходів щодо поліпшення техногенно-екологічного стану територій,
захисту земель від підтоплення, затоплення, зсувів.
5. Спостереження за станом навколишнього природного середовища.
6. Проведення інструментально-лабораторних досліджень води, ґрунту,
атмосферного повітря, відходів спеціалізованими підприємствами та інформування про це
населення.
Виконання програми передбачається в один етап.
6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Ресурсне забезпечення Програми визначається у вигляді орієнтованих обсягів видів
робіт і фінансових витрат, необхідних для її виконання, з визначенням джерел
фінансування за рахунок коштів місцевого та обласного бюджетів Фонду охорони
навколишнього природного середовища та інших джерел, не заборонених законодавством
України.
Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 26 070,376тис.
гривень, у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету цільового Фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Ресурсне забезпечення Програми
Таблиця 2
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми,
тис. грн.
2017 р.

Усього витрат
на виконання
Програми

2018 р.

2019 р.

2020 р.

25 316,476

291,0

226,4

236,5

26 070,376

Обсяг ресурсів з місцевого 25 316,476
бюджету: міський
цільовий фонд охорони
навколишнього
природного середовища

291,0

226,4

236,5

26 070,376

0,0

0,0

0,0

0,0

Обсяг ресурсів всього

Обсяг ресурсів з обласного
Фонду охорони
навколишнього
природного середовища

0,0

Обсяги фінансування заходів Екологічної програми заходів з охорони
навколишнього природного середовища на 2017-2020 роки, які фінансуються за рахунок

Фонду охорони навколишнього природного середовища, можуть коригуватися в
залежності від змін, що вноситимуться до напрямків видатків коштів Южненського
міського цільового Фонду охорони навколишнього природного середовища на поточний
рік, затверджених Южненською міською радою відповідно до положення про Фонд
охорони навколишнього природного середовища.
Обсяги ресурсів з обласного бюджету можуть коригуватися з урахуванням обсягів
фінансування передбачених в обласному бюджеті.
7. Завдання та заходи Екологічної програми заходів з охорони навколишнього
природного середовища на 2017–2020 роки
Таблиця№3

№ Найменування заходу
з/п

Орієнтовні обсяги
фінансування Програми
Відповідальні Строк
Джерела
за виконання виконання фінансування (тис.грн.)
заходу
2017
2018 2019 2020

1

Реконструкція
Управління
напірногоканалізаційного капітального
колекторум. Южне
будівництва
Южненської
міської ради

2017-2018

Міський
22 162,33
цільовий фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

2

Придбання установок,
обладнання для збору та
складування ТПВ
(сміттєприймальні
контейнери, урни,
клапани, шибери тощо):

2017-2018

Міський
цільовий фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

2.1. Придбання
обладнання для збору та
складування ТПВ для
управління житловокомунального
господарства та
комунальних
підприємств
2.2. Придбання
обладнання для збору та
складування ТПВ
(контейнери, урни) для
закладів управління
освіти, культури, спорту
та молодіжної політики
ЮМР

3

Придбання та
впровадження машин для
збору і транспортування
твердих побутових
відходів

УЖКГ ЮМР,
КП«Екосервіс»

Управління
освіти,
культури,
спорту та
молодіжної
політики ЮМР
УЖКГ ЮМР, 2017
ФКМ
Южненської
міської ради,
КП «Южтранс»

276,8

156,0

Міський
1 800,0
цільовий фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

37,0

4

Придбання та
встановлення
інформаційних щитів на
міських територіях

5

Заходи з озеленення
міста (роботи з ремонту
та утримання об'єктів
зеленого господарства
м.Южне):
5.1 Озеленення
загальноміських
територій міста

УЖКГ ЮМР,
КП
«Екосервіс»

2017

Міський
цільовий фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

30,0

2017-2020 Міський
цільовий фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
УЖКГ ЮМР,
КП “Екосервіс”

5.2 Озеленення територій
КЗ “Южненська міська
УЖКГ ЮМР,
лікарня”
КЗ
“Южненська
міська лікарня”
5.3 Проведення
інвентаризації зелених
насаджень міста Южного Управління
архітектури та
5.4 Озеленення закладів містобудування
ЮМР
освіти м. Южного

226,4 236,5
199,8

254,0

400,0

99,4

Управління
освіти,
культури,
спорту та
молодіжної
політики ЮМР

192,146

Всього

25 316,476 291,0 226,4 236,5

Кошти місцевого ФОНПС

25 316,476 291,0 226,4 236,5

Кошти ОФОНПС

-

Загальна сума

26 070,376

-

-

-

Завдання Програми, зазначені в таблиці № 3, мають бути виконані протягом 20172020 років та забезпечити поліпшення екологічного стану міста.
Місцевий план дій з охорони навколишнього природного середовища розкриває
перелік завдань з охорони навколишнього природного середовища у різних сферах міста:
у сфері водопостачання, каналізації, охороні атмосферного повітря, благоустрою,
поводження з відходами, озеленення, охорони здоров’я, освіти та виховання, системи
управління містом, раціонального землекористування, цивільної оборони та надзвичайних
ситуацій. Місцевий План дій вказаний в додатку 2 даного рішення.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Екологічної Програми заходів з охорони навколишнього
природного середовища на 2017-2020 роки уповноважена здійснювати постійна
депутатська комісія з питань адміністративно-територіального устрою регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Координатором заходів Програми є управління архітектури та містобудування
Южненської міської ради, яке:
- контролює хід реалізації заходів Програми, аналізує матеріали, подає їх на
засідання постійної комісії з питань адміністративно-територіального устрою
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;
- аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;
- заслуховує звіти стосовно використання коштів виконавцями Екологічної програми
на природоохоронні заходи;
- направляє до Державного управління охорони навколишнього природного
середовища звіти про використання коштів міського цільового фонду охорони
навколишнього природного середовища.
Кошти спеціалізованого фонду охорони навколишнього природного середовища
використовуються лише на природоохоронні заходи відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України №1147 від 17.09.1996 «Про затвердження переліку видів діяльності, що
належить до природоохоронних заходів».
9. Очікувані результати виконання та ефективність Програми
Виконання передбачених Програмою заходів дозволить досягти наступних
результатів та вирішити такі проблеми:
• підвищення якості атмосферного повітря;
• зменшення кількості утворення сміттєзвалищ;
• підвищення рівня безпеки і комфортності середовища існування людини.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми
Заходи

Показники

1.Реконструкція
Показники затрат
напірногоканалізаційного Обсяг витрат, всього
колекторум. Южне
з місцевого бюджету
з обласного бюджету
Показники продукту
Протяжність каналізаційного
напірного колектора, який потребує
заміни
Показники ефективності
Середня вартість одного погонного
метра каналізаційного напірного
колектора
2. Придбання установок, Показники затрат
обладнання для збору та Обсяг видатків на виконання заходів,
складування ТПВ:
у т.ч.:
2.1. Придбання
придбання урн для собачих
контейнерів, урн,
екскрементів
клапанів та шиберів для
- для КП «Екосервіс»
УЖКГ та комунальних
придбання контейнерів 240 л
підприємств
- для КП «Екосервіс»
придбання контейнерів 1,1 м³
- для КП «Екосервіс»
Показники продукту
Загальна кількість обладнання, що
потребує придбання, у тому числі:
кількість урн
- для КП «Екосервіс»
кількість контейнерів 240 л
- для КП «Екосервіс»

Одиниця
виміру

2017

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

22162,33
22162,33

п.м.

6 773

грн.

3 273

тис.грн.

276,8

тис.грн.

15,3

тис.грн.
тис.грн.

2018

37,0

26,0
35,0

од.
од.

9

од.

20

37,0

2019

2020

кількість контейнерів 1,1 м³
- для КП «Екосервіс»
Показники ефективності
Середня вартість однієї одиниці
обладнання, у тому числі:
однієї урни
- для КП «Екосервіс»
одного контейнера 240 л
- для КП «Екосервіс»
одного контейнера 1,1 м³
- для КП «Екосервіс»
2.2. Придбання
Показники затрат
контейнерів та урн для
Обсяг видатків на виконання заходів,
закладів управління
у тому числі:
освіти, культури, спорту придбання контейнерів
та молодіжної політики
придбання урн для сміття
Южненської міської ради Показники продукту
Загальна кількість обладнання, що
потребує придбання, у тому числі:
кількість контейнерів
кількість урн для сміття
Показники ефективності
Середня вартість однієї одиниці
обладнання, у тому числі:
одного контейнера
однієї урни
3.Придбання та
Показники затрат
впровадження машиндля Обсяг видатків на придбання
збору та
машини для збору і транспортування
транспортування твердих Показники продукту
побутових відходів
Кількість техніки, яку планується
придбати для збору та
транспортування твердих побутових
відходів
Показники ефективності
Середня вартість однієї машини
4. Придбання та
Показники затрат
встановлення
Обсяг видатків
інформаційних щитів на Показники продукту
міських територіях
Кількість інформаційних щитів, що
планується встановити
Показники ефективності
Середня вартість виготовлення та
встановлення одного інформ. щита
5. Заходи з озеленення
Показники затрат
міста (роботи з ремонту
Обсяг видатків на озеленення
та утримання об’єктів
загальноміських територій міста, у
зеленого господарства м. т.ч.:
Южне):
- однолітні квіти
5.1. Озеленення
- багатолітні насадження
загальноміських
- квітники
територій міста
Показники продукту
Кількість:
- однолітніх квітів
- багатолітніх насаджень
- квітників
Показники ефективності
Середня сума витрат на:
-1 одиницю однолітніх квітів
-1 од. багатолітніх насаджень
-1 одиницю квітників
5.2. Озеленення
Показники затрат

од.

5

5

грн.
грн.

1700

грн.

1300

грн.

7000

тис.грн.

156,0

тис.грн.
тис.грн.

101,0
55,0

од.
од.

16
91

грн.

-

грн.
грн.

6 312
604,3

тис.грн.

1 800,0

од.

1

тис.грн.

1 800,0

тис.грн.

30,0

од.

20

грн.

1500

тис.грн.

199,8

217,0

226,4

236,5

95,0
104,8
-

106,4
110,6
25,0

110,2
116,2
-

114,0
122,5
-

7600
700
-

7600
700
20

7600
700

12,5
149,71
-

14,0
158,0
1250

14,5
166,0

7400

од.
7600
700

грн.
15,0
175,0

територій КЗ
“Южненська міська
лікарня”

5.3. Проведення
інвентаризації зелених
насаджень міста
Южного

5.4. Озеленення
територій закладів освіти
м. Южного

Обсяг видатків на озеленення:
- однолітні насадження
- багатолітні насадження
- роботи з висаду багатолітніх
насаджень
Показники продукту
Кількість:
- однолітніх насаджень
- багатолітніх насаджень
Показники ефективності
Середня сума витрат на:
- 1 одиницю однолітніх насаджень
- 1 одиницю багатолітніх насаджень
Показники затрат
Обсяг видатків
Показники продукту
Паспорт інвентаризації зелених
насаджень, що потребує розробки
Показники ефективності
Середня сума витрат на
виготовлення паспорту
інвентаризації зелених насаджень
Показники затрат
Обсяг видатків на закупівлю
висадкового матеріалу
Багатолітні зелені насадження
Однолітні зелені насадження
Показники продукту
Багатолітні зелені насадження
Однолітні зелені насадження
Показники ефективності
Середня сума витрат на одну
одиницю багатолітніх насаджень
Середня сума витрат на одну
одиницю однолітніх насаджень

Секретар Южненської міської ради

тис. грн.

400,0
200,0
140,04
59,96

1300
491
грн.
153,8
285,2
тис.грн.

99,4

од.

1

тис. грн.

99,4

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

192,146
179,776
12,37

од.
од.

1 111
212

грн.

161,81

грн.

58,35

Є.М. Ігнатовський

