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Екологiчноi програми розвитку Вишневоi Micbцoi територiальноi
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1 Iнiцiатор розроблення
Програми

Виконавчий koMiTeT Вишневот мiськоi
Ради

2

Розробник Програми

кП ВМР

<<Екологiя>>

з

Вiдповiдалъний
Програми

виконавецъ кП вмР

<<Екологiя>

4

Спiввиконавцi

Програми

кп

<<управлiння комун€lлъного

господарства>> ВишневоТ MicbKoT ради
Бучанського району КиТвськоТ областi та

iншi комун€шьнi пiдприемства ВишневоТ
мiсъкоi ради

5

TepMiH реагriзацii Програми

6

Орiентовний заг€шъний обсяг
фiнансових
pecypciB, необхiдних для

2021-202З роки

реалiзацii
Програми, всього:

б00 тис. грн.

вступ
Безпека людинИ

та стан довкiлля одна з

найважливiших

характеристик якостi життя, науково-технiчного та економiчного
розвитку
держави. У зв'яЗку З цим першочергового значення набувае необхiднiсть
знижеНня ризИку длЯ людини та суспiльства технологiчних, економiчних та

соцiальних чинникiв, якi впливаютъ на створення екологiчно безпечних
умов проживання.

прiоритетна увага до охорони навколишнъого природного
середОвища, рацiон€lJIьного використання природних pecypciB,
забезпечення екологiчноI безпеки населення

- невiд'емна умова

ст€uIого

розвиТку ВишневоI MicbKoi територiапьноТ гром ади.

мета: пiдвищення рiвня екологiчнот безпеки населення Вишневот
MicbkoТ територiапънот громади шляхом реалiзацii принципiв ст€uIого

розвитку

Й

iнтегрованого екологiчного управлiння,

обов'язкове включення екологiчноТ скJIадовоi до

що

передбачае

ycix гЕшузевих програм

розвитку економiки Вишневоi мiсъкоI територiальнот громади та об'ектiв
господарсъкоi дiяльностi, пiдвищення ефективностi механiзмiв
управлiння
та контролю у сферi охорони навколишнього природного середовища.

завдання: реалiзацiя прiоритетних напря iB екологiчноi полiтики
Вишневоi мiськоi ради, визначених у цiй Програмi протягом 2о21 _ 2о2з
рр. та створення комфортних i екологiчно безпечних умов життедiялъностi

населення ВишневоТ MicbKoT територiалъноТ громади.

щжерела фiнансування: фiнансування Програми здiйснюетъся
вiдповiдно до законодавства Украiни за рахунок коштiв з мiського
бюджету Вишневоi MicbkoT територiальноi гром а.ди, а також за рахунок
коштiв з iнших джерел, не заборонених чинним законодавством Укратни.

I.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕКОЛОГННИХ ТА
супутнIх iM проБлЕм вишнЕвоi мlсъкоi

тЕриторIАльноi громАди
питання охорони навколишнъого природного середовища

на

територiт Вишневот MicbkoT Ради зумовлене не лише глобальною
екологiчною кризою i клiматичними змiнами, а насамперед тими
екологiчними негар€вдами,

що найбiлъше вiдчуваютъ мешканцi Вишневот

MicbKoT територiальноi гром ади.Серед них:

l.

Надмiрна забрудненiстъ атмосферного повiтря:
l

) викидами промислових пiдприемств i котелень;

2) викидами автотранспорту;
3) пилом, що пiднiмаетъся в повiтря вiд залiзничних потягiв, якi
перевозять рiзноманiтнi товари.

4)

;#;:"",тж;",:;.;
низьких висотах (злiт-посадка

в

ж

"*":;:::,:"::j

аеропортi "КиТв" iM.

I.

Сiкорського).

2. Висока щiлънiсть населення MicTa Вишневе та села Крюкiвщина
зумовлюе комплекс проблем у сферi благоустрою та охорони довкiлля i
комун€tльного господарства, серед яких видiляються:

1) iнтенсивна забудова MicTa Вишневе

та села

Крюкiвщина

житловими комплексами, якi потребують збiлъшення кiлькостi
зеленИх насаДжень, мiсць вiдпочинку громадян, рекреацiйних
ЗОН, СТВОРення додаткових умов для

вiдпочинку та дозвiлля для

батькiв з дiтъми, громадян похилого BiKy тощо;

2) Надмiрна навантаженiстъ на комунiкацiйнi мережi Вишневоi
МiСЬКОi Територiаlrьноi громади (електричнi, водопровiдно_

каналiзацiйнi, газовi тощо).

3) Збiлъшення використання невiдновлюваних джерел енергii,
низький ступiнъ впровадження енергозберiгаючих технологiй i
використання вiдновлюваних джерел енергii у комунЕUIьному
господарствi (зокрем а - для потреб опалення, освiтлення тощо).

4) значнi обсяги твердих побутових вiдходiв, що не сортуються i
не проходятъ вторинноТ переробки та каншIiзацiйних cToKiB, якi

в резулътатi проходять довгий шлях до Бортницъкоi станцiТ
аерацii, пiднiмаючи BapTicTb тарифу на водовiдведення.

5) не завжди н€шежна якiстъ питнот води, зумовлена надмiрним
навантаженням на водоочиснi мережi.

6) зростання чисельностi безпритульних тварин. Наразi ця
проблема на територii ВишневоТ MicbKoi територiапьноТ
громади не стоiтъ дуже гостро завдяки активнiй спiвпрацi
влади з громадськими зоозахисними органiзацiями i окремими

мешканцями,

€Lпе

потребуе постiйного контролю та постiйного

узгодЖеннЯ cBoix дiй мiЖ yciMa стороНами, зЕtлученими до
вирiшення цього питання.

3. Результатом вiдсутностi повноцiнного зеленого господарства
у
вишневiй мiськiй територiальнiй громадi у зв'язку зi збiлъшенням
кiлькостi населення ( в тому числi, збiлъшення кiлькостi молодi та дiтей)
е:
1) недостатня кiлькiстъ рекреацiйних зелених зон вiдпочинку, якi

за

европейськими мiстобудiвними нормами

iнфраструктури,

що

<вiдповiдае>>

за

е

частиною

норм.lльний психо-

емоцiйний стан мешканцiв i, певною мiрою, забирас на себе
шкiдливi викиди з атмосфери.

2)

наг€Lltьна

потреба у великiй кiлькостi садивного матерiалу для

органiзацii зеленого господарства:

з

огляду на недостатне

i

високi цiни на
посадковий матерiал (квiти, саджанцi кущiв, дерев тощо)
фiнансування природоохоронних заходiв

озеленення MicTa Вишневе

та села Крюкiвщина

потребус

значних фiнансових витрат.

4. Пониження рiвня фунтових
l

вод i ix забруднення, якi зумовленi:

) надмiрною щiльнiстю забудови територii та пов'язане з цим
знищення iснуючого rрунтово-рослинного шару, порушення
зони аерацiТ грунту, зменшення площi водозбiрного басейну
водних об'ектiв, вiрогiднiстю будiвництва у водоохороннiй та
лiсоохороннiй зонах;

2) антРопогенним забрудненням rрунтiв i грунтових вод рiзного
роду полютантами, в тому числi i твердими побутовими
вiдходами, джерелами яких е: промисловi пiдприемства MicTa

та села, залiзниця, автотранспорт та автозаправнi

станцiТ,

автомийки тощо.

в

подалrъшому, полютанти з rрунтовими водами можуть доситъ швидко

ати вниз по грунтовому профiлю i дiстатись до водоносних
горизонтiв, з яких iде забезпечення водою бюветiв. Наслiдками

мiгрув

забруднення rрунтових

вод можуть бути:

зменшення видовоi

рiзноманiтностi озерноi i рiчковот флори i фауни, заростання i зникненнJI
водойм, погiршення органолептичних характеристик води, руйнування
емалi зубiв iз-за надлишку фтору у питнiй водi, спалахи хвороб населення,
у

спровокованi бактерiями i кишковою пчшичкою У природних водойм ах) а
накопичення свинцю, хрому, кадмiю, бензапiрену, та хлор у питнiй водi
провоКуютЪ появУ онколОгiчниХ захвоРюванЬ

i

нервових розладiв. KpiM

того, радiоактивнi iзотопи i пестициди циркулюють в харчових ланцюжках,

i

потрапляючи

У

питну воду можуть накопичуватися

в

органiзмах,

РУЙНУЮЧи Тканини i призводячи до безплiддя i генетичних мутацiй.

5. ШУМОве i вiбрацiйне забруднення MicTa Вишневе та села Крюкiвщина.
ОСновними джерелами шуму та вiбрацii у Вишневiй мiсъкiй
територiагlънiй громадi

с:

1) Залiзниця

-

проiЪд потягiв (як товарних, так

створюе шум

i

i

пасажирсъких)

вiбрацiю, яка особливо чiтко вiдчуваеться

мешканцями, що живутъ поблизу залiзничних колiй (вул.
Чорновола, вул. Залiзнична, частково - вул. Лесi Украiнки
тощо).
2) будiвництва, працюючi промисловi пiдприемства.
3)

автотранспорт постiйний рух автотранспорту

створюе

шумове i вiбрацiйне навантаження, яке вiдчуваеться практично

yciMa жителями ВишневоТ MicbKoT територiапъноТ громади.

особливо велике шумове

та

вiбрацiйне навантаження

(залiзниця i авто_ i авiатранспорт рzвом) вiдчувають мешканцi,

що проживають бiля залiзничного автомобiльного переiъду по
вул. Чорновола, Запiзничнiй i частково Лесi Украiнки.

4) лiтаки,

що злiтаютъ i

аеропортi

приземляються

у

Мiжнародному

створюють значний шумовий фо". У зв'язку
з тим, що Мiжнародний аеропорт <<киiъ> плануе збiльшення
<КиТв>>

кiлькостi рейсiв це шумове навантаження буд. тiлъки
збiльшуватися.

6. Забруднення

та ерозiя грунтiв Вишневот мiсъкот територiальнот гром ади.

Антропогенний вплив на компоненти геологiчного середовища
громади виявляетъся у наступних аспектах:
l

) знищенню верхнього родючого шару rрунту або його трансформацiя
(зi значною змiною його параметрiв i властивостей) внаслiдок
забудови територiТ;

2) накопиченнi у грунтах полютантiв антропогенного походження,

Що

призвОдитЬ в тому числi i до зниження родючостi rрунтiв;

3) змiнi рiвня грунтових вод та ix складу;

4) зроСтаннi iнтенсивностi ерозii rрунтiв внаслiдок зменшення кiлькостi
зелених насадженъ;

5) руйнуваннi просторовоi структури

донни бiоценозiв,

утворення

застiйних зон iз Дефiцитом кисню, низъким рiзноманiттям водноi
бiоти; пiдрив кормовоi бази iхтiофауни у природних водоймах
внаслiдок добування з них пiску.
7. Поширення алергенних i карантинних
рослин.

щеякi рослини, Що поширюютьс я натериторii гром ади несуть у собi
небезпеку алергiчних проявiв у людей, схилъних до цъого. Так, небезпеку,

яку несе у собi пилок тополi, що видiляетъся у сезон ir цвiтiння i може
виклиКатИ асматичнi проявИ на даний час певною мiрою
усунено: на

територii MicTa Вишневе та села Крюкiвщина бiльшiсть дерев тополi
кроноВано або видалено. Тим не менше тополi, що з€IJI ишилися
рост и у
под€LпЬшомУ

будуть потребувати додаткового догляду та кронування.

kpiM тополi на територii поширенi

i iншi

карантиннi

i

алергеннi

види) TaKi як амброзiя полинолиста, борщiвник Сосновсъкого.

Амброзiя полинолиста

-

це один iз найнебезпечнiших в YKpaiHi

бур'янiв-алергенiв. Амброзiя полинолиста пригнiчус

i витiсняе кулътурнi

на здоров'я людини. Пилок рослин з роду
сильним алергеном i викликае алергiчнi захворювання

РОСЛИНИ, НеГаТИВНО Впливае

амброзiя

е

(бронхiальна астма, алергiч ний ринiт, атопiчний дерматит, KoHTaKTHi
дерматити). При попаданнi пилкового зерна амброзii на слизову оболонку
людини розвиваеться нежитъ, слъозотеча, задишка, вiдчува€тъся головний
бiль, пiдвищуетъся температура, проявляються напади бронхiалъноi астми

i

втрачасться працездатнiстъ. Амброзiя видiляе ефiрнi масла (камфора,

борнеол, пенен, геранiол, терпiн тощо), що викликаютъ головний бiлъ.
Алергени мiстяться також в HaciHHi та листi амброзiт i можуть викликати
у
людей дерматити.

Борщiвник Сосновського ма€ токсичну дiю на шкiру. Небезпечним
с не тiлькИ ciK рос лини, аJIе i iT пилок, аромат (запах) i навiтъ роса. CiK
борщiвника, потрапляючи на шкiру, завдяки речовинам в своему складi,
пiдвищуе iT чутливiстъ до ультрафiолетового випромiнювання. В результатi

пiд дiею сонця виникають сильнi сонячнi опiки (а* до 3 ступеня). Найбiльш

сильнi опiки борпдiвник Сосновського викликае при KoHTaKTi з вологою
шкiрою у спекотнi сонячнi днi. Викликае важкi наслiдки для органiзму i
пилок борщiвника, який здатний проникати HaBiTb крiзъ одяг. CiK або пилок

при попаданнi

в очi

може призвести до слiпоти. Вдихання пилку

борщiВника абО ефiрнИх масел здатне значно нашкод итидихальнiй системi
i навiтъ привести до лет€UIьного результату. Наслiдками такого токсичного
впливу е розпухання гортанi i задуха.

Боротьба

з

поширенням Еrлергенних

i

карантинних рослин на

територiт Вишневот MicbkoT територiаlrъноI гром ади е важливою мiрою
для

попередження агrергiчних

та супутнiм Тм захворюванням

населення.

водночас, необхiдно усвiдомити i те, що заходи боротъби з карантинними
видами рослин на територii громади можуть бути ефективними лише за

умови Тх синхронiзованостi i узгодженостi iз заходами та дiям и у цьому
напрямку Bcix сусiднiх територiальних громад.
II.

OCHOBHI ЗАСАДИ ЕКОЛОГННОi ПОЛIТИКИ

вишнЕвоi MICbKoi тшриторIАльноi громАди
полiтика у галузi охорони навколишнього природного середовища
(екологiчна полiтика) ВишневоТ MicbKoT ради, Вишневого мiсъкого голови,

Виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ мiсъкоi Ради,

ycix iнших

органiв

державноТ влади i посадових осiб Вишневоi MicbKoi територiальноТ громади

а

також ycix суб'ектiв господарськоi дiяльностi,

якi

територiально

знаходятъся у межах MicTa Вишневе та села Крюкiвщина нез€шежно вiд ik
форми власностi i мiсця реестрацiт повинна базуватися на:

l. Принципах стапого розвитку, що передбачаютъ гармонiзацiю
iHTepeciB економiчного розвитку з екологiчними i соцiальними
аспектами розвитку Вишневоi мiсъкот територiалъноi гром ади.
2.

обов'язковому узгодженнi господарсъкоТ та (або) iншоТ дiяльностi,
будь-яких управлiнських, технiчних та iнших рiшенъ з Конституцiею

украiни, чинним законодавством Украiни (в тому числi i з
законодавством в галузi охорони навколишнього природного
середовища), рiшеннями та iншими нормативно-правовими актами,

що прийнятi органами мiсцевого самоврядування Вишневоi MicbKoT
територiалъноI громади та прiоритетними напрямками екологiчноi
полiтИки ВиШневоi MicbKoT територiальноТ гром адиподаних
у роздiлi
III цiеТ Програми.
з. обов'ЯзковомУ BpaxyBaHHi громадськоI

думки при плануваннi,

прийняттi i реапiзацiт будь-яких управлiнських, технiчних та iнших
рiшенъ, здiйсненнi господарськоТ та (або) iншоТ дiяльностi, якi будъ-

якою мiрою зачiпають права та iнтереси громади, iT частини або
окремих мешканцiв Вишневоi мiсъкоi територiагrьноТ громади.
4.

запобiганнi, обмеженнi

та

подоланнi

наслiдкiв

забруднення

навколишнього природного середовища.
5. Прагненнi вiдповiдати вимогам мiжнародних стандартiв
у галузi

екологiчного менеджменту (ISo 14000) та iншим мiжнародним
документам у галузi охорони навколишнъого природного
середовища.

ПI. ПРIОРИТЕТНI ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГIЧНОi ПОЛIТИКИ

вишнЕвоi MICbKoi тшриторIАлъноi громАди

з

огляду на комплекс сучасних екологiчних проблем Вишневоi

мiськоi територiальнот громади можна окресл ити наступнi прiоритетнi
завдання полiтики у галузi охорони навколишнъого середовища
(екологiчнот полiтики) Вишневоi мiськоi територiалъноi гром ади:

1. Здiйснення постiйного контролю за додержанням законодавства про
охорону навколишнъого природного середовища пiдприемствами,
устанОвами, органiзацiями тощо, розташованих

на

територii

ВишневоТ MicbKoi територiалъноТ громаДИ, з метою оцiнки ix впливу
на довкiлля та запобiгання його забруднення.

2. Забезпечення вiльного доступу громадян, пiдприемств, установ,
органiзацiй до iнформацiТ про стан довкiлля а координацiя i надання

якiсних послуг

у

галузi охорони навколишнього середовища
(проведення оцiнки впливу на довкiлля, екологiчного аудиту,

стратегiчна екологiчна оцiнка документiв, еколого-юридичне
забезпечення у сферi поводження з вiдходами тощо).

3. Зобов'язати yci пiдприемства, установи, органiзацiт,
розташованi

на

територiт Вишневот Micbkoi територiапьнот
|ромади нез€шежно

вiд

формИ власнОстi, розробити власну Екологiчну програму розвитку та

укласти договiр на вивезення та утилiзацiю твердих побутових
вiдходiв.

4. Iнвентаризацiя

та паспортизацiя ycix видiв вiдходiв i мiсцъ вид€tлення

вiдхоДiв, якi розташованi на територiТ громади, сприяння суб'ектам

господарювання

у

веденнi

ik

дiялъностi

у

вiдповiдностi iз

законодавством Укратни; рекультивацiя територiй полiгонiв
вiдходами; впровадження сучасних методiв та технологiй

у

з

сферу

поводження з вiдходами.

5. !опомога

у розробцi декларацii про утворення вiдходiв та реестрових

карт об'ектiв утворення, обробки та утилiзацiт вiдходiв, отриманнi
лiцензiт на провадження господарськот дiяльностi щодо поводження

з

небезпечними вiдходами, сприяння впровадженню системи

роздiльного збирання твердих побутових вiдходiв, небезпечних та

iнших видiв вiдходiв, створення мережi приймальних пунктiв
вторинноi сировини (скло, пластик, картон тощо), ix сортування i
вторинноi переробки.

6. ЗапроВадження системи монiторингу стану атмосферного повiтря,
проведення iнвентаризацii джерел викидiв

працюЮчих промислових пiдпри€мстВ

В

атмосферу: вiд

(зокрема'

котелень),

автомобiльного, з€Lпiзничного i авiатранспорту, розробка матерiалiв,
у яких обrрунтовуються обсяги викидiв, супровiд документiв для

отримання Щозволу на викиди полютантiв

в

атмосферне повiтря

стацiонарними джерелами, розробка паспортiв
установок

i

г€tзоочисних

перевiрка ефективностi роботи установок, проведення

контролю за дотримання нормативiв I
ранич о допустимих викидiв,
контролъ димностi автотранспорту.

7, Здiйснення заходiв щодо покращення стану атмосферного повiтря,

а

саме переоСнащення виробництв на ocHoBi впровадження енерго- i

ресурсозберiгаючих технологiй, маловiдходних та екологiчно
безпечних технологiчних процесiв, високоефективних систем
очищення пилог€lзових

викидiв.

8. Проведення iHBeHT изацiТ iснуючих на територiТ ВишневоТ

MicbKoT

територiалъноi |ромади свердловин, якi дiстають до водоносних
горизонтiв, сприяння у розробцi паспорту артезiансъкот свердловини,

отримання дозволу на спецiалъне водокористування з вiдповiдною

юридично-екологiчною документацiею, Розрахунок норм
водоспоживання та водовiдведення.

9. Запровадження системи постiйного монiторинry за якiстю

питнот

У ВОДОПРОВiднiй мережi так i у мiських бюветах) i води у
природних та штучних водоймах на територiт MicTa Вишневе та села
ВОДИ (ЯК

крюкiвщина; полiпшення гiдрологiчного, санiтарного, технiчного
стану та якостi води у водоймах MicTa Вишневе та села Крюкiвщина;

створення водоохоронних зон, спрямованих на недопущення
забруднення, засмiчення та виснаження водних об'ектiв; зменшення

впливУ промиСлових та iнших виробничих об'ектiв на piBeHb
забруднення пiдзем их вод; пiдвищення надiйностi експлуатацii
водопровiдних мереж.
10.Запровадження системи постiйного монiторинry за станом
фунтiв (в
томУ числi вiдслiдко ування процесiв црунтовоI ерозiТ) на територiТ
ВишневоТ мiСъкоТ теритОрiапrьноТ грома ди, отакож здiйснення заходiв

для покращення Тх стану

i

запобiганню ерозii (включаючи

висадЖення зелених насаджень, особливо на схилах).

1

l.забезпечення дотримання пiдпри€мствами,

що

забруднюють

довкiЛля на теритОрiТ Вишневоi мiсъкоi територiаrrьноТ гром 61ди,меж

санiтарно-захисних зон навколо них.
12.проведення iнвентаризацii та паспортизацii зелених насаджень на
теритОрii ВиШневоТ MicbKoI територiаlrъноi гром dДИ, монiторинг ix
стану.

13.проведення ефективнот боротьби з карантинними та ЕuIергенними

рослинами, зокрема викорчовування, повне очищення мiсць
проростання таких рослин, запобiгання розповсюдженню €шергенних
та карантинних рослин.

14.створення притулку для безхатнiх тварин

i

всебiчна пiдтримка

iснуючих притулкiв для тварин.
1

5.Всебiчна пiдтримка органами влади, пiдп и€мствами ycix
фор,
власностi та населенням MicTa Вишневе та села Крюкiвщина
екологiчнот освiти дiтей та молодi, зокрема органiзацiя i проведення

рiзних (в т. ч. - мiжнародних) природоохоронних заходiв: KoHKypciB,
фестивалiв, виставок, презентацiй. Спр ияннярозвитку екологiчного

туризму на територii Вишневоi мiсъкоi територiалънот громади,
зокрема облаштування лiтнiх оздоровчих таборiв та кемпiнгiв.
запровадження

i пiдтримка в дитячих

садках

i школах

екологiчно-

ocBiTHix проГраМ' спрямОваниХ на виХованнЯ еколоГiчноi (кзеленоi))

культури особистостi, бережливого ставлення до природи та ведення
здорового способу життя.
16.

Створення умов для збiльшення бiорiзноманiття природних i
штучних водойм на територiТ Вишневоi MicbKoT територiагrъноi
громади.

17.створення повноцiннот власноi служби озеленення

з

пiдсобним

господарством по вирощуванню розсади KBiTiB, кущiв, дерев тощо та

утримання зелених зон MicTa та села у н€tлежному cTaHi.
l 8.сприяння впровадженню енергозберiгаючих ("зелених") технологiй
у комунЕLпъному господарствi та у виробничих процесах пiдприемств,

розташованих на територii Вишневоi мiськоI територiалъноТ громади,
зокрема шляхом застосування механiзму енергосервiсних KoHTpaKTiB.

l9.координацiя дiяльностi У галrузi охорони довкiлля i поводження з
вiдходами мiсцевих органiв управлiння, пiдприсмств,
установ та

органiзацiй, розташованих

на

територii Вишневоi мiсъкоi

теритОрiалъноТ |ромади, незшIежно

вiд фор,

власностi, мiсця

реестрацiТ та пiдпорядкування.
20. Налагодження системи погодження поточних

та

перспективних

планiв роботи пiдприемств, установ та органiзацiй,
розташованих на
територii Вишневот Micbkoi територiагrьноi гром оди, нез€шежно вiд

форlи власностi, мiсця реестрацiт

охорони довкiлля, поводження

та пiдпорядкування з

З вiдходами i

питань

використання

природних pecypciB.
21. Запровадження контролю на piBHi Вишневоi мiсъкоi територiалlьноi

громади за додержанням юридичними та фiзичними особами вимог
прироДоохоронного законодавства, зокрема у сферi поводження з
побутовими, виробничими та iншими видами вiдходiв.
22. ЗдiйсненнЯ оцiнки впливУ на довкiлля

(овд) при

проектуваннi,

будiвництвi, реконструкцiт, технiчному переоснащеннi, капiт€lлъному
peMoHTi, перепрофiлюваннi дiяльностi суб'ектiв господарювання, якi

спричиняютъ або потенцiйно можуть спричиняти значний вплив на
навколишне середовище та подапьше здiйснення пiсляпроектного
монiторингу.
23. обов'язкове проведення стратегiчноi екологiчноi оцiнки документiв
держаВногО плануВання у випадках коли реагliзацiя таких документiв

може мати наслiдки для стану довкiлля та (або) здоров'я населення
ВишневоТ мiсъкоТ територiальноi громади.
24. Перевiрка наявнОстi, вiДповiдНостi нормаМ та допомога

у розробцi

екологiчних паспортiв пiдприемств, господарств та органiзацiй, що
здiйснюютъ забруднення Грунтiв, скиди В водойми та викиди в
атмосферне повiтря.

25. УдосконЕlлення

системи управлiння навколишнiм природним

середовищем Вишневот Micbkoi територiальноi громади шляхом
впровадження системи екологiчного менеджменту та аудиту.

Налагодження механiзму залучення пiдприсмств, установ,

26.

органiзацiй ycix форlи власностi для вирiшен я мiсъких екологiчних
проблем.
27 .

мiжнародна спiвпраця

у

галузi охорони довкiлля: адаптацiя

сучасних пiдходiв та технологiй збереження i вiдтворення природних
pecypciB, що поширенi у iнших краТнах до мiсцевих
умов, з€tлучення
iноземних фахiвцiв i мiжнародного фiнансування для вирiшеннrl

екологiчних проблем Вишневоi мiсъкоi територiальнот громади,
участЬ (на piBHi Вишневоi мiськоi ради, окремих комун€UIьних
пiдприемств, органiзацiй, установ) у мiжнародних проектах
(конференцiях, круглих столахl |ронтах тощо).

IV. ПРАВОВИЙМЕХАНIЗМ РЕАЛIЗАЦIi ЕКОЛОГШНОi

прогрАми розвитку вишнЕвоi MICbKoi тшриторIАльноi
громАди
правовi засади реалiзацiт цiеi Програми складаються з нацiонаJIъного
законодавства, нормативних aKTiB, прийнятих органами центр€tльноТ та
мiсцевот влади в г€шузi охорони навколишнього природного середовища,

рацiон€Lпьного використання pecypciB

та безпеки

життедiялъностi

населення.

правовий механiзм здiйснення екологiчнот полiтики в ykpaiHi

i

на

територiт Вишневот MicbkoТ територiалънот гром ади включас в себе:

Конститучiю Украiни;
Закон Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>

ЗакоН УкраТни <Про охорону навколишнього
середовища>;

природного

Виконання <<Екологiчноi програми розвитку Вишневоi MicbKoT
ТериТорiальноТ ГроМаДи на 202l - 2О2з
рр) ВишнеВоЮ мiсъкою раДоЮ
делеговано КП

ВМР

<<Екологiя>.

питання, Що розглядаються Вишневою мiсъкою
радою i пов'язанi з
розмiщенням та (або) функцiонуванням об'ектiв в межах Вишневот мiсъкот
територiапьноI громади, якi можуть мати або вже здiйснюютъ негативний

вплив на навколишне природне середовище
населення, обов'язково проходять

i

розгляд постiйною

комiсiею з питанъ житлово-комун€UIьного

за

депутатсъкою

господарства, благоустрою,

енергоефективностi, управлiння комун€tльною

вишневот мiсъкот Ради

безпеку життедiялъностi

власнiстю

та

екологiт

попереднiм поданням комун€шьного

пiдприсмства ВишневоТ мiськоI Ради кЕкологiя>.

V.

ЕКОНОМI[IНИЙМЕХАНIЗМ РЕАЛIЗАЦIi ЕКОЛОГШНОi

прогрАми розвитку вишнЕвоi MICbKoi твриторIАльноi
громАди
Економiчний механiзм реалiзацii цiет програми включае в себе засоби
еконоМiчного стимулювання природоохоронноТ дiялъностi.

щорiчно,

у

бюджетi Вишневоi мiськоI територiа-гrъноi громади

визначаютъся заходи, джерела

та обсяги фiнансування заходiв

охорони навколишнього природного середовища, визначених
програмi. !жерелами фiнансування заходiв

цiеi

Програми с:

щодо

у

цiй

vI.

ЗАходи длязАБЕзпЕчЕння рЕАлIзАцIi прогрдми

передбаченi заходи фiнансуються за
рахунок коштiв загального та
спецiального фондiв мiсъкого бюджету, передбачених на вiдповiдний

перiод:

Назва заходу

Виконання заходiв екологiчноТ
про|рами розвитку ВишневоТ
мiсъкоТ територiалъноi громади
Виконання заходiв екологiчноi
програми розвитку Вишневоi
Mi ськоТ територiалъноТ громади
Виконання заходiв екологiчноi
програми розвитку ВишневоТ
Mi съкоi територiапьноТ громади

всъого

Секретар ради

OpieHToBHa
BapTicTb
(тис.грн)
200,00

TepMiH
виконання

200,00

2022

200,00

202з

2021I

600,00

Аrдрiй ЧЕЧИЛО

