
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

8 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від  27 квітня 2018 року                                         № 8-33 

м.Кам’янка 

 

 

Про затвердження Програми охорони  

та раціонального використання  

природних ресурсів Кам’янської  

об’єднаної територіальної громади  

на 2018-2020 роки  

 

Керуючись п. 22, п. 25 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 2018 рік», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», Бюджетним кодексом України, відповідно до 

рішення Кам’янської міської ради від 22.12.2017  № 2-19/VII  «Про бюджет 

Кам’янської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму охорони та раціонального використання 

природних ресурсів Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки. 

2. Відділу фінансів виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

передбачити в бюджеті об’єднаної територіальної громади   асигнування на 

реалізацію заходів Програми на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

депутатські комісії та на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

Міський голова                                                                                           В.І. Тірон 
 

 

 

 

 

   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       рішення сьомої 

позачергової сесії 

Кам’янської міської ради 

 від 27.04.2018 р. № 8-33 

                                                                                      

                                             

П Р О Г Р А М А 

охорони та раціонального використання природних ресурсів 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

 Програма охорони та раціонального використання природних ресурсів 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про 

охорону навколишнього природного середовища»,  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 2018 рік», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів». 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою 

поліпшення стану навколишнього природного середовища на території 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади. 

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми 

Водні ресурси: нераціональне використання водних ресурсів, ерозійні і 

дефляційні процеси земельних ресурсів, атмосферне забруднення, 

накопичення твердих побутових і промислових відходів в межах прибережних 

смуг і водоохоронних зон, забруднення і виснаження ресурсів підземних вод. 

Атмосферне повітря: викиди технологічних газів промислового 

виробництва, викиди неорганізованих джерел промислового виробництва, 

забруднення від пересувних джерел       (автотранспорт). 

Земельні ресурси: природні фактори-рельєф, протиерозійна стійкість 

грунтів, рослинність, кліматичні та гідрометеорологічні умови. 

Побутові та промислові відходи: недостатня або повна відсутність 

промислових можливостей з переробки багатьох видів відходів та їх 

утилізація, неконтрольоване зростання кількості відходів та несанкціонованих 

сміттєзвалищ, повна відсутність утилізації або переробки побутових відходів. 

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища є 

складовою частиною спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади, який утворюється з метою фінансування природоохоронних заходів 

та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням 

природних ресурсів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також 

заходів, спрямованих на зниження негативного впливу (забруднення) на 

навколишнє природне середовище. 

Міський фонд формується за рахунок: частини екологічного податку 

відповідно до Податкового кодексу України;  частини грошових стягнень за 



шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно 

з чинним законодавством; цільових та інших добровільних внесків 

підприємств, установ, організацій та громадян. Кошти фонду 

використовується відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 року № 1147 (зі змінами і доповненнями) згідно з 

Переліком заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища місцевих бюджетів. 

 

3. Мета Програми 

Формування ефективної системи обґрунтованих заходів, спрямованих на 

поліпшення екологічного стану на території м. Кам’янки, с. Тимошівки та с. 

Юрчихи, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення 

екологічної безпеки, визначення та аналіз пріоритетних напрямків 

використання надходжень від сплати екологічного податку, що формують 

міський фонд охорони навколишнього природного середовища. 

 

4. Завдання Програми 

 забезпечення реалізації екологічної політики, екологічних прав 

громадян; 

 озеленення міст та сіл громади та догляд за зеленими насадженнями; 

 здійснення робіт з благоустрою та поліпшення санітарного стану малих 

річок, водойм та їх  паспортизація; 

 виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на 

території  громади; 

 збирання та утилізація небезпечних промислових відходів; 

 інформування населення про прийняті рішення, реалізація яких впливає 

на стан навколишнього природного середовища; 

 раціональне використання водних ресурсів територіальної громади та 

охорона їх від забруднення неочищеними скидами; 

 раціональне використання та забезпечення охорони земельних ресурсів 

від забруднення, в тому числі шляхом організації переробки всіх видів 

промислових, господарських та побутових відходів, а також екологічно 

безпечного складування та утилізації сміття; 

 посилення контролю за дотриманням природоохоронного 

законодавства; 

 екологічна освіта і виховання; 

 продовження експлуатації сміттєзвалища шляхом його рекультивації;  

 організація роботи по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення 

до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх 

підпорядкування та форм власності, і громадян; 

 проведення робіт з розбудови та облаштування туристичного об’єкту 

«Тясминський каньйон»; 

 проведення проектно-вишукувальних робіт «Капітальний ремонт. 

Заходи щодо відновлення сприятливого гідрологічного та санітарного стану р. 



Тясмин в межах м. Кам’янка Черкаської області». 

Організаційне забезпечення та координація діяльності щодо реалізації 

основних завдань Програми буде здійснюватися відповідними органами та 

управліннями згідно з їх повноваженнями в рамках чинного законодавства. 

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного бюджету в межах їх надходжень; коштів обласного бюджету; 

коштів районного бюджету; бюджету об’єднаної територіальної громади; 

коштів фондів охорони навколишнього природного середовища усіх рівнів, які 

враховуються в бюджетних коштах; коштів суб’єктів господарської діяльності, 

що спрямовуються на природоохоронні заходи, із залученням інших джерел 

фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на виконання заходів 

Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників бюджету 

об’єднаної територіальної громади, виходячи з реальних можливостей. З 

метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний 

моніторинг виконання передбачених заходів. Розрахунки наведені у додатку 

до цієї Програми. 

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування пов’язані з 

фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням 

обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та коригування 

пов’язані із щорічним уточненням сумарної частини. 

 

6. Строки виконання Програми 

Дія Програми поширюється на 2018-2020 роки. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Позитивні екологічні та соціально-екологічні наслідки від здійснення 

заходів Програми будуть з’являтися через певний проміжок часу.  

Закінчення будівництва та облаштування туристичного об’єкту 

«Тясминський каньйон», що дає можливість розвитку Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади як туристичного центру. 

 

8. Організація та контроль за реалізацією Програми 

Виконавцем завдань Програми є підприємства та організації, які мають 

відповідні ліцензії на виконання даних робіт, та робоча група виконавчий 

комітет Кам’янської  міської ради виступає замовником на виконання робіт та 

послуг, та на придбання товару, платником за виконані роботи, послуги, 

товару, відповідно до завдань Програми. Контроль за виконанням завдань 

Програми покладається на постійну комісію Кам’янської міської ради з питань 

бюджету та управління комунальним майном, з земельних питань та з питань 

підприємництва, промисловості, сільського господарства, будівництва, 

благоустрою, транспорту та торгівельного обслуговування.   

 

 

Секретар міської ради                                                              А.М. Плєшкань 
 
  



Додаток до Програми 

охорони та раціонального 

використання природних 

ресурсів Кам’янської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-

2020 роки 
  

ПЕРЕЛІК ВИДАТКІВ, 

спрямованих на виконання  

Програми охорони та раціонального використання природних ресурсів 

Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 за рахунок спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної 

громади 

 

№ 

п/п 

Найменування природоохоронних заходів                  Кошти, які 

виділяються для 

виконання 

природоохоронних 

заходів, грн. 

1 Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля по 

об’єкту «Капітальний ремонт. Заходи щодо 

відновлення сприятливого гідрологічного та 

санітарного стану р. Тясмин в межах м. Кам’янка 

Черкаської області» 

12 420,00 

2 Проведення проектно-вишукувальних робіт 

«Капітальний ремонт. Заходи щодо відновлення 

сприятливого гідрологічного та санітарного стану 

р. Тясмин в межах м. Кам’янка Черкаської 

області» 

133 742,00 

3 Оплата робіт по об’єкту «Капітальний ремонт. 

Заходи щодо відновлення сприятливого 

гідрологічного та санітарного стану р. Тясмин в 

межах м. Кам’янка Черкаської області» 

10 000 000,00 

4 Видатки на виявлення та ліквідацію 

несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ на 

території  об’єднаної територіальної громади, 

продовження експлуатації сміттєзвалища шляхом 

його рекультивації (в тому числі видатки на 

придбання матеріалів для утримання 

сміттєзвалищ) 

50 000,00 

 

 ВСЬОГО              10 195 982,00 грн. 

 

 

Секретар міської ради                                 А.М. Плєшкань 

 


