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П Р О Г Р А М А
охорони природного навколишнього середовища Миколаївської сільської

ради Сумського району на 2020-2022 роки 
(в новій редакції)

 
І.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Програма  розроблена  відповідно  до  законодавчих  та  нормативно-
правових  документів,  а  саме:  Конституції  України,  Земельного  кодексу
України,  Водного  кодексу  України,  законів  України  "Про  місцеве
самоврядування  в  Україні",  "Про  охорону  навколишнього  природного
середовища",  "Про  охорону  атмосферного  повітря",  "Про  відходи",  “Про
рослинний  світ”,  “Про  тваринний  світ”,  “Про  екологічну  мережу”,  “Про
природно-заповідний  фонд  України”,  “Про  екологічний  аудит”,  “Про
екологічну експертизу”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р.
№  1147  “Про  затвердження  Переліку  видів  діяльності,  що  належать  до
природоохоронних заходів”

Програма  охорони  природного  навколишнього  середовища
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 – 2022 роки (далі -
Програма)  -  це  система  принципів,  пріоритетних  напрямів  та  конкретних
заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Охорона  навколишнього  природного  середовища,  раціональне
використання  природних  ресурсів,  забезпечення  екологічної  безпеки
життєдіяльності  людини  –  невід’ємна  умова  сталого  економічного  та
соціального розвитку України.  

З  цією метою Миколаївська  сільська  рада  здійснює на  своїй  території
екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного існування природи,
навколишнього  середовища,  захисту  життя  і  здоров’я  населення  від
негативного  впливу,  зумовленого  забрудненням  навколишнього  природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону,
раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

ІІ.     МЕТА ПРОГРАМИ  
Метою  Програми  є  впровадження  і  підвищення  ефективності

природоохоронних  заходів  у  громаді  для  оптимізації  стану  навколишнього
природного  середовища,поліпшення  екологічного  стану  довкілля  шляхом



забезпечення  охорони,  раціонального  використання  і  відтворення  природних
ресурсів;  досягнення  гармонійної  взаємодії  громади  і  навколишнього
середовища за умов активізації  економічних процесів,  розвитку виробничого
комплексу та інфраструктури населених пунктів.
       Зокрема:

- збереження та відновлення природного стану водних ресурсів;
- підвищення якості атмосферного повітря;
- захист території від затоплення і підтоплення;
- охорона та раціональне використання земель;
- зменшення  негативного  впливу  відходів  на  навколишнє  природне

середовище і здоров’я людини;
- ліквідація стихійних звалищ ТПВ;
- збереження  зелених  насаджень  на  території  громади  за  рахунок

висадження 
молодняку, боротьби з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць.

- підвищення  рівня  екологічної  культури,  знань  та  інформованості
населення. 

 Головними проблемами сіл громади є:
1. Утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території сільської ради.
2. Поліпшення  обслуговування  населення  у  сфері  поводження  з  ТПВ,  їх

збору та вивезення.
3. Очищення стічних каналів.
4. Стан озеленення на території громади потребує подальшого розширення

та коригування.
5. Спилювання  аварійних  дерев,  підрізка  дерев  та  кущів,  очистка

чагарників.
6. Боротьба з амброзією та іншими бур’янами тощо.

ІІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Враховуючи  реальний  стан  довкілля,  який  сформувався  на  території

громади,  основними  завданнями  Програми  та  пріоритетними  напрямками
екологічної політики сільської ради є:

1. Еколого-просвітницька  робота  з  мешканцями  громади,  особливо  з
молоддю,  з  метою  виховання  дбайливого  ставлення  до  природи,
формування екологічної культури населення.

2. Запобігання  забруднення  підземних  та  поверхневих  вод  (очищення
стічних каналів).

3. Проводити   роботи  пов’язані  з  поліпшенням  технічного   стану   та
благоустрою водойм  (особливо сільських потічків).

4. Проведення робіт по поліпшенню малопродуктивних земельних угідь.



5. Придбання  обладнання  контейнерів  для  вивозу  сміття,  облаштування
місць,   транспортування  і  складування  побутових  відходів
(сміттєзвалищ).

6. Будівництво містків і кладок через  сільські потічки. 
7. Охорона і раціональне використання природних ресурсів (ліквідація 

пожеж на полях, їх наслідків;ліквідація наслідків буреломів, сніголамів,
вітровалів).

8. Зменшення  викидів  забруднюючих  речовин  та  покращення  стану
атмосферного повітря.

9. Охорона і раціональне використання земель.
10.Озеленення,  благоустрій  сіл  (ліквідація  аварійних  дерев  та

сухостою,закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб,
квітників,очистка чагарників, боротьба з борщівником).

11.Роботи  з  екологічно  безпечного  збирання,  перевезення,  зберігання,
оброблення,  утилізації,  видалення,  знешкодження  та  захоронення
відходів  та  небезпечних  речовин,  у  тому  числі  непридатних  та
заборонених для використання хімічних засобів захисту рослин.

12.Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
13.Проведення громадських толок за участю громадськості.

IV  .  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРЕЛІК ПРИРОДО-ОХОРОННИХ ЗАХОДІВ  
ПРОГРАМИ

1. Капітальний  ремонт  гідроспоруди  в  с.  Миколаївка   в  районі  
вул.  Молодіжна  (в  тому  числі  виготовлення  проектно-кошторисної
документації).

2. Поточний ремонт гідроспоруди в с. Руднівка, по вул.Сумська.
3. Капітальний  ремонт  гідроспоруди  в  с.  Кекине  в  районі  вул.  Садова  (в

тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації).
4. Укріплення проїжджої частини гідроспоруд, дамб на території сільської
ради: 

- с. Спаське, район вул. Низова; 
- с. Спаське, район вул. Низова (переливна труба); 
- с. Кекине,  районі вулиць Центральна – Коробчанського; 
- с.Склярівка, в районі вулиць Соборна та Першотравнева; 
- с. Мар’ївка, дамба №20; 
- с. Северинівка, в районі вул.Гагаріна 

5.  Поточний ремонт гідроспоруди за межами  с. Кровне, в кінці вул. Садова. 
6. Укріплення дамби за межами с. Кекине в районі вул. Над’ярна.
7. Капітальний ремонт моста  с. Капітанівка в районі вулиць Шкільна-Миру.

8. Вставити переливну трубу, яка  повинна проходить під гідроспорудою № 6

с.Мар’ївка,укріпити проїжджу частину дамби



9. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території сільської ради.
10. Озеленення вулиць населених пунктів на території сільської ради.
11. Виготовлення поліграфічної продукції на екологічну тематику.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1. Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: 
поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу сіл громади.
2.  Покращення  екологічної  ситуації  на  території  буде  проводитись  в  двох
напрямках:
а)  впровадження  заходів,  спрямованих  на  зменшення  прямого  та
опосередкованого впливу людей і  господарств на природу в цілому та  (або)
окремі її елементи (зменшення антропогенного навантаження на природу);
б)  впровадження  заходів,  спрямованих  на  підвищення  екологічного  рівня
території.

Буде змога оперативного реагування по наданню допомоги жителям села
при виникненні надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Впровадження  заходів  Програми  дозволить  досягти  наступних
результатів: 
-  збереження  водного  балансу;  відновлення,  підтримка  в  належному  стані
джерел питної води; 
- покращення стану сільських 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  Миколаївської  сільської
ради  за  рахунок  знесення  аварійних дерев,  заражених  омелою,  пухонесучих
тополь,  боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць.
 

VІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Основним  джерелом  фінансування  Програми  є  акумуляція  коштів

спеціального  фонду  (надходження  коштів  від  забруднення  природного
середовища), сільський бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені
законодавством.

Обсяги та джерела фінансування

Джерела 
фінансування

Обсяг 
фінансування, 
грн.

Період

2020 2021 2022

19 130 365,00 7 945 365,00 10 775 000,00 410 000,00

Бюджет 
об’єднаної 
сільської 
територіальної 
громади

10 130 365,00 3 945 365,00 5 775 000,00 410 000,00



Сумський 
обласний 
бюджет

9 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 0

Секретапр сільської ради       В.НЕПИЙВОДА
 Додаток 1
до Програми

ЗАХОДИ
Програми охорони навколишнього природного середовища 

Миколаївської сільської ради 
на 2020– 2022 роки 

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконан

ня

Необхідний
обсяг коштів,

грн.

Джерело
фінансування

Відповідальні
виконавці

1. Охорона і раціональне використання природних водних ресурсів

1.1

Капітальний ремонт 
гідроспоруди в 
с. Миколаївка  в 
районі 
вул. Молодіжна (в тому
числі виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації).

2020

2021

343 065,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.2.

Поточний ремонт 
гідроспоруди в 
с. Руднівка, по              
вул. Сумська

2020

2021 300 000,00

Бюджет 
об‘єднаної сільської 
територіальної 
громади
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.3.

Капітальний ремонт 
гідроспоруди в 
с. Кекине в районі вул.
Садова (в            тому 
числі виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації).

2020

2021

500 000,00

500 000,00

Бюджет , об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.4 Укріплення проїжджої 
частини гідроспоруд:
с. Кекине (вул 

2020
250 000,00

Бюджет  об‘єднаної 
сільської 
територіальної 

Виконавчий 
комітет 
сільської 



Центральна-
Коробчанського);
с. Спаське (в районі 
вул. Низова);
с.Спаське (в районі 
вул. Низова, переливна 
труба);
с. Северинівка, (в 
районі вул. Гагаріна, 
гідоспоруда № 13);
за межами с. Мар’ївка 
(гідроспоруда № 20);

2021

громади
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

ради

1.5

Укріплення дамби за 
межами с. Кекине 
(районі                            
вул. Над’ярне);

2020

2021 250 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.6

Вставити переливну 
трубу, яка  повинна 
проходить під 
гідроспорудою № 6
с.Мар’ївка, укріпити 
проїжджу частину 
дамби

2020

2021 100 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.7

Капітальний ремонт 
моста в                            
с. Капітанівка 
(вул.Миру-Шкільна)

2020

2021

500 000,00

500 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.8.

Поточний ремонт 
гідроспоруди за 
межами с. Кровне, в 
кінці вул. Садова 

2020

2021

100 000,00

100 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.9
Послуги з чищення 
питних колодязів

2020
2021
2022

150 000,00
200 000,00
200 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради



1.10

Реконструкція очисних
споруд будинків № 1-8 
по вул. Молодіжна в с. 
Миколаївка Сумського 
району

2020

2020

2021

2021

772 300,00

2 000 000,00

750 000,00

2 5000 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади
Сумський обласний 
бюджет

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

1.11

Паспортизація водних 
об'єктів території 
Миколаївської 
сільської ради

2020 50 000,00
Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної 
громади

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

2.
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1
Ліквідація наслідків 
буреломів, сніголамів, 
вітровалів

2020
2021
2022

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Бюджет об‘єднаної
сільської

територіальної
громади,

та інші джерела
надходжень не

заборонені
законодавством

Виконавчий
комітет

сільської
ради

3.
Озеленення території

3.1
Ліквідація аварійних 
дерев та сухостою.

2020
2021
2022

50 000,00
50 000,00
50 000,00

Бюджет об‘єднаної
сільської

територіальної
громади,

та інші джерела
надходжень не

заборонені
законодавством

Виконавчий
комітет

сільської
ради

3.2

Закупівля та висадка 
саджанців дерев і 
квітів, розбивка клумб, 
квітників

2020
2021
2022

30 000,00
30 000,00 
30 000,00

Бюджет об‘єднаної
сільської

територіальної
громади,

та інші джерела
надходжень не

заборонені
законодавством

Виконавчий
комітет

сільської
ради

3.3

Послуги по видаленню 
карантинних рослин 
(амброзії) та інших 
бур’янів 

2020
2021
2022 100 000,00

100 000,00
100 000,00

Бюджет об‘єднаної
сільської

територіальної
громади,

та інші джерела
надходжень не

заборонені
законодавством

Виконавчий
комітет

сільської
ради

4. Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів виробництва



4.1

Роботи з екологічно 
безпечного збирання, 
перезатарення, 
перевезення, 
зберігання, 
оброблення, утилізації, 
видалення, 
знешкодження та 
захоронення відходів 
та небезпечних 
речовин, у тому числі 
непридатних та 
заборонених для 
використання хімічних 
засобів захисту рослин.

2020

2020

2021

2021

700 000,00

2 000 000,00

615 000,00

2 500 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної
громади

Сумський обласний 
бюджет

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної
Громади

Сумський обласний 
бюджет

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

4.2

Послуги з ліквідації 
несанкціонованих 
сміттєзвалищ 
населених пунктів

2020
2021
2022

450 000,00
600 000,00
600 000,00

Бюджет об‘єднаної
сільської

територіальної
громади,

та інші джерела
надходжень не

заборонені
законодавством

Виконавчий
комітет

сільської
ради

4.3.

1.Упорядкування місць
зберігання побутових 
відходів
 2.Придбання 
контейнерів для 
збирання ТПВ 

2020
2021

150 000,00

Бюджет об‘єднаної 
сільської 
територіальної
громади,
та інші джерела
надходжень не 
заборонені 
законодавством

Виконавчий 
комітет 
сільської 
ради

 
 

Секретар сільської ради           Вікторія
НЕПИЙВОДА
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