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КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
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Про затвердження Програми охорони
навколишнього природного середовища
Козелецького району Чернігівської області
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З метою створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізації
ефективної природоохоронної політики на районному рівні та керуючись
Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року», розпорядженням обласної
державної адміністрації №245 від 05.05.2016 року «Про Порядок розроблення
регіональних цільових програм, моніторинг та звітність про їх виконання»,
листом Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної
державної адміністрації №06-05/1450 від 14.06.2016 року «Про фінансування
природних заходів», районна рада вирішила:
1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного
середовища Козелецького району Чернігівської області на 2017- 2020 роки
(далі Програма – додається).
2.Районній державній адміністрації:
2.1.Забезпечити організаційне виконання заходів Програми.
2.2.При внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік та формуванні
районного бюджету на 2017-2020 роки передбачити кошти на реалізацію
заходів Програми в межах фінансових можливостей бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань регулювання земельних відносин, сільського
господарства та охорони навколишнього природного середовища.
Голова районної ради

О.Б.Дмитренко
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1.Паспорт
Програми охорони навколишнього природного середовища
Козелецького району на 2017 - 2020 роки
1

Ініціатор розроблення Програми

Козелецька районна державна адміністрація

2.

Розпорядчі
документи
розроблення Програми

Закон України «Про Основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до
2020 року», розпорядження обласної державної
адміністрації №245 від 05.05.2016 року «Про Порядок
розроблення
регіональних
цільових
програм,
моніторинг та звітність про їх виконання», лист
Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації
№06-05/1450 від 14.06.2016 року «Про фінансування
природних заходів»

3.

Розробник Програми

Управління агропромислового
державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Сектори: житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури районної державної
адміністрації

5.

Відповідальний
Програми

Сектор містобудування
державної адміністрації

6.

Учасники Програми

Сектори: житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури районної державної
адміністрації, районна, міська, селищні і сільські ради

7.

Термін реалізації Програми

I етап – 2017 - 2018 роки
II етап – 2019 - 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь
у виконанні Програми

Державний, обласний, місцеві, кошти підприємств

9.

Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього,
У тому числі:

9.1.

Державного бюджету

9.2.

обласного бюджету

9.3.

місцевих бюджетів

9.4.

підприємств

про

виконавець

та

розвитку

архітектури

районної

районної

45354000.00

40354000.00
4250000.00
750000.00
0.00
2.ВСТУП

Соціально-економічний розвиток Козелеччини останнім часом
характеризується деякими позитивними тенденціями змін в стані
навколишнього природного середовища району. Щорічне збільшення
вкладених коштів у вирішення екологічних проблем, що накопичувалися
роками, дали можливість зменшити гостроту деяких з них.
Програма
охорони
навколишнього
природного
середовища
Козелецького району
виступає практичним інструментом реалізації

стратегічних завдань у сфері екологічної безпеки. В умовах об’єктивно
діючих соціальних та економічних обмежень формування Програми пов’язане
з необхідністю вибору пріоритетних завдань до 2020 року на основі системи
критеріїв, що базуються на всебічній оцінці реальної ситуації.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, НА
РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Серед низки екологічних проблем, які мають місце в Козелецькому
районі , особливо гостро стоїть проблема поводження з твердими побутовими
відходами, які є одним з найбільших забруднювачів навколишнього
середовища та негативно впливають на всі його компоненти. Ситуація
ускладнюється і тим, що зберігається значний розрив між обсягами
накопичених відходів та обсягами їх знешкодження і використання.
Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в
загальній масі відходів, що утворюються в районі, займають тверді побутові та
виробничі відходи 4 класу небезпеки, які, в основному, видаляються на
несанкціоновані сміттєзвалища.
Серед різних видів відходів, що утворюються в процесі господарської
діяльності, найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення становлять
токсичні промислові відходи, що мають у своєму складі фізіологічно активні
речовини, які викликають токсичний ефект.
У населених пунктах району щороку накопичується близько 12 тис.
куб.м. твердих побутових відходів. Місця розміщення звалищ в основному
узаконені рішеннями місцевих рад, про те на всіх сміттєзвалищах відсутні
паспорти та проектна документація. На сьогодні в районі обліковується 32
місця видалення твердих побутових відходів та 2 поля фільтрації в тому числі
паспортизовано 2 місця видалення відходів.
Звалища не відповідають санітарно – епідеміологічним та екологічним
нормативам (відсутні огорожі , під’їдні шляхи, механізми, обслуговуючий
персонал, нормативні санітарно – захисні зони, відведення атмосферних та
стічних вод), на них не проводиться сортування та ущільнення відходів,
знешкодження фільтрату.
В районі не сформована сучасна система поводження з побутовими
відходами , відсутні спеціалізовані підприємства по сортуванні та утилізації
твердих побутових відходів, їх переробці, не налагоджена система роздільного
збирання побутових відходів.
Існуюча структура санітарного очищення
населених пунктів не
досконала її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність , відсутність чіткої
взаємодії з Дежпродспоживслужбою не забезпечує достатнього контролю за
санітарним станом територіїй, збиранням, вивезенням, знешкодженням та
захороненням побутових відходів, що призводить до утворення
несанкціонованих сміттєзвалищ, які стають одними з найбільших
забруднювачів навколишнього природного середовища.
Проблемними питаннями в галузі охорони, використання та
відтворення водних ресурсів в Козелецькому районі є незадовільний стан
очисних споруд, порушення вимог водного законодавства щодо обмеження
господарської діяльності у прибережних захисних смугах р. Остер,

невирішені питання щодо оздоровлення річки Остер нечистотами невідомого
походження, очистки дощових вод на територіях населених пунктів
Козелецького району що призводить до замулення річок, водойм району.
Основною проблемою щодо охорони та раціонального використання
водних ресурсів району протягом останніх років залишається питання
забруднення поверхневих водних об’єктів.
Більшість очисних споруд, що експлуатуються, вже вичерпали свій
матеріальний ресурс. А саме: 70% від загальної їх кількості не забезпечують
нормативну очистку стічних вод. Ступінь зношеності водопровідноканалізаційних мереж і очисних споруд комунальних підприємств району
складає до 80%.
Для вирішення проблеми, яка склалася навколо очистки стічних вод комунальних
підприємств, необхідно виконати роботи з реконструкції існуючих очисних споруд.
Вказані роботи потребують значних капітальних вкладень та часу на їх виконання.

До екологічних проблем відноситься забруднення атмосферного
повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та
автотранспорту.
Понад 51% від загального об’єму викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря припадає на пересувні джерела забруднення
(автотранспорт, виробнича техніка).
Потенційно небезпечним у відношенні погіршення екологічного стану
є підтоплення території грунтовими водами оскільки значна територія району
знаходиться в поймі річок Остер і Десна.
Цей процес спостерігається в багатьох сільських населених пунктах
району. Головним чинником підтоплення населених пунктів є природно
високі рівні ґрунтових вод через розташування на заплавах та низьких терасах
річок Остер і Десна.
Підтоплення призводить до погіршення стану забудованих територій
та санітарних умов проживання людей, збільшення захворюваності,
забруднення води і ґрунтів, заболочення значних ділянок землі.
Згідно з Указом Президента України від 23 травня 2005 року №
838/2005 «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в
Україні» розвиток природно-заповідної справи на основі системного
врахування природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів
суспільства, а також міжнародних зобов’язань держави визнано одним із
найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики України.
Припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, розвиток заповідної
справи є однією з основних цілей національної екологічної політики.
Сучасний стан біорізноманіття Козелецького району викликає
занепокоєння і потребує детального аналізу його фітоценотичного та
біотопічного розподілу, насамперед, тих систематичних груп, представники яких
занесені до списків рідкісних видів, оскільки оцінки фауністичного й
флористичного багатства істотно залежать від наявності рідкісних видів.
В умовах глобального антропогенного впливу на природні екосистеми
найважливішим природоохоронним завданням є збереження видового

біологічного різноманіття, перш за все, забезпечення охорони рідкісних видів
рослин та тварин.
Але не вирішеною та найбільш складною проблемою у сфері
заповідання природних територій на сьогодні залишається проблема
встановлення меж в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природнозаповідного фонду району.
Є проблема наявності низького відсотку заповідних територій. Екологічна
стабільність таких територій ускладнюється існуючим високим відсотком розораності
земель та низьким – лісистості.

4. МЕТА ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є створення умов для забезпечення
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та
поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на
районному рівні.
Мета програми містить у собі сім стратегічних цілей: підвищення рівня
суспільної екологічної свідомості; поліпшення екологічної ситуації та
підвищення рівня екологічної безпеки; досягнення безпечного для здоров’я
людини стану навколишнього природного середовища; інтеграція екологічної
політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління;
припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування
екологічної
мережі;
забезпечення
екологічно
збалансованого
природокористування; удосконалення регіональної екологічної політики.
5. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ
ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Розв’язання екологічних проблем в рамках Програми буде
забезпечуватися шляхом об’єднання та координації зусиль органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування, природоохоронних організацій,
підприємств, засобів масової інформації, населення, громадських організацій
на районному та місцевому рівнях, мобілізації наявних ресурсів для реалізації
спільно запланованих заходів, залучення зацікавлених сторін до вирішення
пріоритетних проблем, підвищення рівня обізнаності населення та його
залучення до реалізації природоохоронної політики.
Програма включає узгоджені з Положенням про обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища пропозиції господарюючих суб’єктів
та науково-дослідних установ області.
Виконання Програми передбачається здійснювати впродовж 2017-2020
років двома етапами:
– I етап: 2017 - 2018 роки;
– II етап: 2019 - 2020 роки.
Програма визначає напрямки фінансування по розділах, викладених у
додатку 1 „ Напрями діяльності та заходи Програми охорони навколишнього
природного середовища Козелецького району на 2017 - 2020 роки”.

В процесі впровадження Програми заходи можуть коригуватись в
залежності від змін екологічної ситуації і економічного стану. Перелік
об’єктів будівництва, реконструкції та конкретних природоохоронних заходів
визначається переліком видатків районного фонду охорони навколишнього
природного середовища, який щорічно затверджується в установленому
порядку. Зазначений перелік вважається додатком до Програми.
6. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ
ПОКАЗНИКИ

Програму планується реалізувати за такими основними напрямами:
- охорона і раціональне використання водних ресурсів;
- охорона і раціональне використання земель;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів, збереження
природно-заповідного фонду;
- раціональне використання, зберігання і утилізація відходів виробництва
та побутових відходів;
- організація системи екологічного моніторингу довкілля;
- наука, інформація і освіта.
Перелік заходів Програми наведений в додатку 1 «Напрями діяльності
та заходи Програми охорони навколишнього природного середовища
Козелецького району на 2017 - 2020 роки».
Очікувані результати:
- створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища та поліпшення його стану;
- збереження, раціональне використання та відтворення природних
ресурсів району, зменшення антропогенного навантаження на довкілля;
- суттєве зниження рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру;
- поліпшення екологічного стану територій.
7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів
виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
Координацію виконання заходів Програми здійснює районна державна
адміністрація. Організація процесу виконання Програми в межах
адміністративно-територіальних одиниць покладається на керівників
підприємств та виконавчі комітети територіальних рад.
Районна державна адміністрація щороку до 10 лютого готує та надає
звіт про хід виконання Програми районній раді.

