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ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

VII скликання 
Двадцять шостої сесії

30.03.2017 р. Летичів № 5

Про внесення змін до Програми 
забезпечення екологічного
безпечного збирання, перевезення, 
захоронення відходів у населених 
пунктах Летичівської селищної 
об’єднаної територіальної громади на 
2017 рік

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію 
про внесення змін до Програми забезпечення екологічного безпечного 
збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 
Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, 
Летичівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Програми забезпечення екологічного безпечного 
збирання, перевезення, захоронення відходів у населених пунктах 
Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік:

1.1. Додатково передбачити обсяг фінансування на виконання заходів 
Програми в сумі 27,6 тис. грн.

1.2. Внести зміни в додатки 1, 2, 3 до Програми, передбачивши обсяг 
фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації, в сумі 65,5 тис. грн.

2. Дане рішення довести до відома виконавців Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 
послуг (голова комісії Остаховська Л.В.).

Селищний голова І. Тисячний



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 20 сесії VII 
скликання Летичівської
селищної ради від 23.12.2016 
року № 12

Програма забезпечення екологічного безпечного збирання, 
перевезення, захоронення відходів у населених пунктах Летичівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

1. Загальні положення
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів є особливо важливим питанням і 
невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку Летичівської 
об’єднаної територіальної громади (ОТГ), забезпечення екологічної безпеки 
населення.

В Летичівській ОТГ екологічною проблемою залишається відсутність 
системи та інфраструктури збору та сортування твердих побутових відходів 
та виконання заходів щодо забезпечення екологічного безпечного збирання, 
перевезення, знешкодження і захоронення небезпечних відходів. Побутові 
відходи є ще одним джерелом забруднення водних та земельних ресурсів.

Розвиток державної системи моніторингу довкілля є складовою 
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, 
яка включає в себе спостереження за якістю поверхневих вод, земельних 
ресурсів, атмосферного повітря. Проведення постійного моніторингу 
навколишнього середовища здійснюється з метою забезпечення потреб 
органів місцевого самоврядування та громадськості в оперативній та 
достовірній інформації про стан довкілля в Летичівській ОТГ.

На території Летичівської ОТГ проводяться заходи по налагодженню 
системи збору та вивезення твердих побутових відходів, для фінансування 
яких розроблено дану Програму.

2. Мета Програми
Реалізація Програми ставить за мету покращення стану навколишнього 

природного середовища на території Летичівської селищної об’єднаної 
територіальної громади шляхом проведення заходів щодо забезпечення 
екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів у 
населених пунктах громади, заходів щодо відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, будівництво 
берегозакріплювальних споруд, проведення постійного моніторингу 
навколишнього природного середовища та заходів з виявлення запасів 
природних рослинних ресурсів у межах Летичівської ОТГ.

3. Основні завдання та заходи Програми
В 2017 році передбачається проведення заходів щодо забезпечення 

екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення,



утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних 
хімічних речовин, заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, виконання заходів з 
виявлення запасів природних рослинних ресурсів та проведення постійного 
моніторингу навколишнього природного середовища Летичівської ОТГ.

4. Джерела фінансування
Реалізація заходів Програми передбачається за рахунок коштів 

селищного бюджету.
У ході реалізації заходів Програми можливі коригування, зміни, 

уточнення, доповнення, пов’язані з фактичним надходженням коштів, 
уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету, згідно 
з законодавством.

5. Очікувані результати
Реалізація заходів Програми дозволить:
-  покращити стан навколишнього природного середовища;
-  забезпечити екологічне безпечне збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 
небезпечних хімічних речовин;

-  відновити і підтримувати сприятливий гідрологічний режим та 
санітарний стан річок і водойм на території Летичівської ОТГ;

-  побудувати берегозакріплювальні споруди;
-  виявити запаси природних рослинних ресурсів у межах Летичівської

ОТГ.



Додаток 1
ПАСПОРТ

Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 
захоронення відходів у населених пунктах 

Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Летичівської 
селищної ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Летичівської 
селищної ради

4. Співрозробники Програми
5. Відповідальні виконавці 

Програми
Виконавчий комітет Летичівської 
селищної ради

6. Учасники Програми Летичівське КГП «Злагода»
7. Термін реалізації Програми 2017 р.
8. Джерела фінансування 

Програми
Селищний бюджет Летичівської 
селищної ради

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, 
у тому числі:

65,5 тис. грн.

9.1. коштів місцевого бюджету 65,5 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел



Додаток 2

Ресурсне забезпечення
Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, 

захоронення відходів у населених пунктах 
Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

Етапи виконання Програми 
_________ _____________ ________ тис, грн.

Показники витрат: 2017 р. Всього

Селищний бюджет 65,5 65,5

Кошти небюджетних 
джерел

0 0

РАЗОМ 65,5 65,5



Додаток З
Напрямки діяльності та заходи

Програми забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, захоронення відходів 
у населених пунктах Летичівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 рік

№
п/п

Назва напрямку діяльності 
(пріоритетні напрямки)

Перелік заходів 
програми

Строк
виконання
програми

Відповідальний
виконавець

Джерела
фінансування

Орієнтовні 
щорічні обсяги  
фінансування 

(вартість), тис.грн.

Очікуваний
результат

1 Забезпечення екологічного 
безпечного збирання, 
перевезення, захоронення 
відходів

Збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, 
утилізації, видалення, 
знешкодження і 
захоронення відходів та 
небезпечних хімічних  
речовин, відновлення і 
підтримання 
сприятливого 
гідрологічного режиму 
та санітарного стану 
річок, виявлення запасів 
природних рослинних  
ресурсів та проведення 
постійного моніторингу 
навколишнього 
природного середовищ а  
Летичівської ОТГ

2017 р. Виконком 
селищ ної ради, 

Летичівське КГП  
“Злагода”

Селищний
бю дж ет

65,5 Покращення стану 
навколишнього 
природного 
середовищ а на 
території 
Летичівської ОТГ


