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2018 рік

Загальні положення

1.

Природоохоронна
Програма
покращення
екологічного
стану
Дергачівського району на 2018-2020 роки (далі – Програма) розроблена
відповідно до Конституції України, Законів України «Про благоустрій
населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,
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
покращення стану навколишнього природного середовища на території
Дергачівського району.
2.

Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в
галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я
мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії
взаємодії суспільства і природи.
Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів
можливе лише за умови сприяння їх реалізації з боку органів місцевого
самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, громадських
організацій та населення міста.
3.

Завдання Програми

1.
Здійснення контролю за додержанням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
2.
Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів,
прибережних смуг водних об’єктів.
3.
Забезпечення мешканців населених пунктів якісною питною водою.
4.
Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану
атмосферного повітря.
5.
Охорона і раціональне використання земель.
6.
Озеленення, благоустрій населеного пункту; збереження природнозаповідного фонду.
7.
Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами,
придбання контейнерів для роздільного сортування твердих побутових
відходів.
8.
Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на
території району.
9.
Екологічна освіта і виховання мешканців міста, інформування про
стан навколишнього природного середовища.

10. Організація роботи з ліквідації екологічних наслідків аварій,
залучення до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, і громадян.
11.
Збереження біологічного різноманіття у природних середовищах
існування.
12.
Екологічно збалансоване використання лісових та рослинних
ресурсів.
13.
Системне спостереження за станом навколишнього природного
середовища та техногенними об’єктами, що впливають на нього.
4.

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування природоохоронних заходів, передбачених Програмою, буде
здійснюватись за рахунок таких джерел:
•
державний бюджет;
•
обласний бюджет;
•
районний бюджет;
•
бюджети сіл, селищ, міста;
•
бюджет ОТГ.
Обсяги фінансування природоохоронних заходів визначаються у
встановленому порядку, виходячи із принципу пріоритетності дій по усуненню,
зниженню негативного впливу на довкілля та забезпеченню екологічної
безпеки, достатнього рівня фінансування окремих заходів, послідовності
фінансування довгострокових проектів.
5.

Терміни виконання Програми

Дія Програми поширюється на 2018-2020 роки.
6.

Механізм забезпечення реалізації Програми

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме відділ
житлово-комунального господарства Дергачівської районної державної
адміністрації.
Депутати районної ради на підставі існуючої інформації можуть
надавати пропозиції щодо коригування програмних завдань, їх змісту та обсягу
фінансування.
7.

Контроль за виконанням Програми

Відповідальність за організацію виконання заходів програми покладається
на сільські, селищні та міську ради, об’єднані територіальні громади та районну
державну адміністрацію.

Відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації
здійснює методичне керівництво за проведенням затверджених заходів
Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією
Дергачівської районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин,
екології та природних ресурсів.
8. Результати реалізації Програми
Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних проблем,
які за багато років накопичились в цій галузі та значно покращити екологічну
ситуацію в Дергачівському районі, а також сприятиме:
зменшенню забруднення водних об’єктів та підземних вод;
вирішенню проблем поводження з твердими побутовими
відходами;
забезпеченню екологічної рівноваги на території району;
поліпшенню стану навколишнього природного середовища та
запобіганню його забрудненню.
Необхідність вирішення екологічних проблем регіону є підґрунтям
розроблення Природоохоронної Програми покращення екологічного стану
Дергачівського району на 2018-2020 роки.

