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XXІІ ЧЕРГОВА СЕСІЯ
VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№ 14
від «20» червня 2018 року
Про затвердження Програми охорони
навколишнього природного середовище
Бишківської сільської ради на 2018-2020 роки
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1996 року № 1147 « Про затвердження переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з метою реалізації
державної стратегії досягнення безпечних для людини стандартів оточуючого
середовища та невиснажливого використання природних ресурсів на території
сільської ради за погодженням постійної комісії сільської ради з питань в
галузі будівництва, охорони навколишнього середовища та регулювання
земельних відносин, транспорту і зв’язку та комісія із забезпечення законності
та правопорядку, освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту
населення, сесія сільської ради
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища
Бишківської сільської ради на 2018–2020 роки (далі - Програма), згідно
додатку.
2. Головному бухгалтеру Бишківської сільської ради при формуванні
бюджету на відповідні роки розглядати можливість фінансування Програми.
3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з
питань
в галузі будівництва, охорони навколишнього середовища та
регулювання земельних відносин, транспорту і зв’язку
(голова комісії
Шкоропад Н.М.)
Сільський голова

Наталія Бейзик

Додаток
до рішення сільської ради
від «20» червня 2018 р №14

Програма
охорони навколишнього
природного середовища Бишківської сільської ради на 2018-2020 роки
1.Загальні положення.
Програма охорони навколишнього природного середовища Бишківської
сільської ради на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена Бишківською
сільською радою, відповідно до вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р; Постанови КМУ
«Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів» від 17.09. 1996р. №1147 (із змінами: Пост. КМУ від
21.10.2009р.).
Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні
підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних
коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ,
організацій та населення.
Бишківська сільська рада розташована в північно-західній частині
Жовківського району Львівської області. Адміністративним центром території є
село Бишків, яке розташоване на віддалі 22 км. від районного центру м.Жовква.
На території сільської ради знаходяться 7 населених пунктів: Бишків,
Боброїди, Кулиничі, Бучми, Лущики, Пирятин, Миляво.
Площа земель Бишківської сільської ради становить 4874,1 га, з них
землі державної власності – 1193,0 га., землі комунальної власності – 2058,79
га, землі приватної власності – 727,01 га. Клімат сільської ради помірноконтинентальний: м’яка зима з частими відлигами, тепле, нерідко дощове літо,
середньорічна кількість опадів – 600-700 міліметрів. Зима настає наприкінці
листопада, а стійкий сніговий покрив утворюється в останні дні грудня –
першій декаді січня. Літо, що приходить наприкінці травня, триває до вересня.
Ясна, прохолодна ранньоосіння погода встановлюється на початку вересня.
Основні річки, що протікають на території Бишківської сільської ради:
Біла і Рата. Землі водного фонду становлять 45,3 га.
На території сільської ради заключено з ТОВ «АВЕ Львів» договір на
вивіз побутових відходів
2.Мета Програми
Мета Програми - поліпшення екологічного стану довкілля та зниження
екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального
використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного
розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури.
Зокрема:
збереження та відновлення природного стану водних ресурсів;
підвищення якості атмосферного повітря;
підвищення родючості орних земель та захист території від затоплення і
підтоплення;

охорона та раціональне використання земель;
зменшення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище
і здоров’я людини;
підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення.
3.Основні завдання програми
Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території,
основними завданнями сільської програми
охорони навколишнього
природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики
сільської ради є:
1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.
2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.
3. Покращення якості питної води.
4.Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану
атмосферного повітря.
5. Охорона і раціональне використання земель.
6. Озеленення, благоустрій села.
7. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
8. Підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення
громади.
9. Рекомендувати підприємствам, що розташовані на території Бишківської
сільської ради неухильно дотримуватись екологічного законодавства.
4. Очікувані результати заходів програми
Виконання Програми надасть можливість забезпечити:
1. зниження рівня забруднення водних ресурсів та поліпшення екологічного
стану водних об’єктів;
2. збирання, утилізацію та видалення відходів з дотриманням правил
екологічної безпеки при поводженні;
3. поліпшення агроекологічного стану сільських селітебних територій;
Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
- збереження водного балансу; зменшення забруднення і покращення
гідрологічного режиму водоймищ; покращення стану забезпечення населення
питною водою з якістю в межах науково-обгрунтованих нормативів;
- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ,
запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням
щодо поводження з ТПВ;
- покращення стану зелених насаджень на території Бишківської сільської ради
за рахунок: знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою; відновленню,
посадці і догляду за зеленими насадженнями;
- підвищення рівня екологічної свідомості населення; підвищення
ефективності, дієвості природоохоронних заходів;
Заходи щодо реалізації сільської програми охорони навколишнього природного
середовища на 2010-2020 роки наведені у додатку до Програми.

5. Джерела та обсяги фінансування програми
Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів
спеціального фонду, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не
заборонені законодавством.
Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та
затверджуються на сесіях сільської ради.
6.Термін реалізації заходів Програми
Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища
Бишківської сільської ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в
додатку 1 до Програми.

Секретар сільської ради

О. Паньків

№
п/п

1

2
3
4

1
2

1

Зміст заходів

Термін
виконанн
я

Джерело
фінансування

Прогнозований обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
заходів
(тис.грн.)

1.Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Відновлення та підтримання 2018-2020
Місцевий
2
сприятливого
санітарнорр.
бюджет,
екологічного стану водоймищ
інші кошти
10
на території сільської ради
Санітарна очистка
2018-2020
Місцевий
5
прибережних смуг водоймищ
рр.
бюджет
Проведення робіт з розчистки 2018-2020
інші кошти
5
русел від мулу та рослинності
рр.
Визначення якісних
2018-2020
Місцевий
4
показників води (нітрати,
рр.
бюджет
кадмій, свинець, ртуть)
2.Озеленення, благоустрій території
Ліквідація аварійних, фаутних 2018-2020
Інші кошти
12
дерев та сухостою
рр.
Закупівля та висадка
2018-2020
Місцевий
2
саджанців дерев, квітів,
рр.
бюджет,
розбивка клумб, квітників
інші кошти
7
3.Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
Ліквідація стихійних
сміттєзвалищ

Місцевий
15
бюджет,
інші кошти
20
4.Охорона і раціональне використання земель
1
Проведення агроекологічного 2018-2020
Місцевий
1
моніторингу сільських
рр.
бюджет,
селітебних територій
інші кошти
2
1.1
Проведення агрохімічного
2018-2020
Місцевий
2
обстеження земель
рр.
бюджет,
сільськогосподарського
призначення присадибних
інші кошти
5
ділянок
Місцевий
31
Всього по Програмі
бюджет,
інші кошти
61

Сільський голова
Головний бухгалтер

2018-2020
рр.

Наталія Бейзик
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