
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

17.05.2018                                                                                  №7/47-2150

                                                                   м. Лиман

Про затвердження Програми 

з охорони навколишнього 

природного середовища на 

2018 рік

З метою поліпшення стану довкілля та запобігання загибелі лісових насаджень в

наслідок  пошкодження  їх  шкідниками  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної  громади,  з  урахуванням  висновку  лісопатологічного  обстеження

насаджень проведеного  державним спеціалізованим підприємством «Харківлісозахист»

№  02/10-409  від  11.12.2017  року,  згідно  затверджених  проектів  наземних  хімічних

винищувальних заходів в лісових насадженнях ДП  «Лиманський лісгосп» на 2018 рік,

на підставі до статей 15 та  19 Закону України “Про охорону навколишнього природного

середовища ” № 1264-ХІІ від 25.06.1991 року (зі змінами), керуючись  п. 22 ч. 1  ст. 26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також п. 13 ст. 91 Бюджетного

кодексу України міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму з охорони навколишнього природного середовища на 2018

рік (додається). 

2. Фінансовому  управлінню міської  ради  (Пилипенко)  профінансувати заходи,

вказані  в  Програмі,  за  рахунок  перевиконання  доходної  частини   бюджету

Лиманської об’єднаної територіальної громади.

3. Контроль  за виконанням рішення  покласти  на постійну комісію міської  ради з

питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної  діяльності  та регуляторної  політики (Коломацький)  та  заступника

міського голови Фесенка В.П.

Міський голова П.Ф. Цимідан



                        

                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Лиманської 

міської ради

від ______________№____

ПРОГРАМА

з охорони навколишнього природного середовища

на 2018 рік

Лиман
2018



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
1. Назва

Програма з охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік

2. Мета Програми:
-  поліпшення стану довкілля міста  Лиман шляхом запобігання загибелі лісових

насаджень навколо міста в наслідок пошкодження їх шкідниками лісових насаджень;

- створення сприятливих умов для відвідування та відпочинку населення в лісових

насадженнях Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення екологічної безпеки території шляхом впровадження практики 

раціонального використання та охорони природних ресурсів.

3. Замовник
 Державне підприємство «Лиманське лісове господарство» Донецького обласного

управління лісового та мисливського господарства.

4. Початок, закінчення виконання
2018 рік

5. Етапи виконання
-

6. Загальні обсяги фінансування
785,4 тис. грн.

№

з/п
Зміст заходу

Найменування
Одини

ця

вимірю

-вання

Кіль-

кість

Вартість

за

одиницю

(грн.)

Загальна

сума (грн.)

Очікуваний

результат

1 Придбання 

хімічного 

препарату групи

синтетичних 

піретроїдів 

«Фастак»

хімічний препарат 

«Фастак»

л. 700 589-00 412300,00 Виконання

Програми сприятиме

запобіганню

загибелі лісових

насаджень навколо

міста в наслідок

пошкодження їх

шкідниками лісових

насаджень на площі

7082 га, створення

сприятливих умов

для відвідування та

відпочинку

населення в лісових

насадженнях.

2 Оплата послуг 

ДСЛП 

«Харківлісозахи

ст» з обробки 

насаджень

послуги з обробки га. 7082 - 339800,00

3 Паливно-

мастильні 

матеріали 

паливно-мастильні 

матеріали

л - - 33300,00

Всього: 785400,00



                                                                 Затверджено

рішенням Лиманської

міської ради

від______________№____

ПРОГРАМА
з охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік

1. Загальні положення
Програма з охорони навколишнього природного середовища  на 2018 рік (далі –

Програма)  розроблена  відповідно  до  статей  15  та   19  Закону  України  “Про  охорону

навколишнього  природного  середовища  ”,  пункту  12  статті  91  Бюджетного  кодексу

України,  статей 30,86,  98 Лісового Кодексу України та Закону України “Про місцеве

самоврядування  в  Україні”.  Вона  передбачає  поліпшення  стану  довкілля  за  рахунок

запобігання  загибелі  лісових  насаджень  в  наслідок  пошкодження  їх  шкідниками,

додаткового  залучення  коштів  з  різних  джерел  на  здійснення  заходів  щодо  охорони

навколишнього  природного  середовища  на  території  Лиманської  ОТГ  та  з  метою

дотримання вимог природоохоронного законодавства України.

Необхідність  розроблення  Програми  зумовлена  підвищеними  вимогами  до

поліпшення  якості  оточуючого  середовища  та  забезпечення  екологічно  безпечного

середовища для життя, діяльності і здоров’я людей, збереження просторової та видової

різноманітності і цілісності природних об’єктів та комплексів.

2. Мета програми
Метою Програми є:

-  поліпшення стану довкілля міста  Лиман шляхом запобігання загибелі лісових

насаджень навколо міста в наслідок пошкодження їх шкідниками лісових насаджень;

- створення сприятливих умов для відвідування та відпочинку населення в лісових

насадженнях Лиманської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення екологічної безпеки території шляхом впровадження практики 

раціонального використання та охорони природних ресурсів.

3. В результаті виконання Програми очікується:
-  збереження  унікального  природного  комплексу  –  штучних  соснових  лісів

степової зони України;

- забезпечення сприятливих умов для життя теперішніх та майбутніх поколінь;

-  підвищення  захисту   навколишнього  природного  середовища  від  шкідливого

впливу  патологічних процесів в лісі;

- покращення санітарного стану території;

- удосконалення системи екологічної безпеки, з метою підвищення рівня  життя

населення;

-  зростання  площі  лісового  фонду шляхом  збереження  та  створення  лісових

насаджень.

.4. Заходи по виконанню Програми
1. Придбання хімічного препарату групи синтетичних піретроїдів «Фастак»(700 л)



Передбачити кошти в сумі 412,3 тис. грн.

                                             ДП «Лиманське лісове господарство»        

2. Оплата послуг державного специалізованого підприємства «Харківлісозахист» з

обробки лісових насаджень (7082 га)

Передбачити кошти в сумі 339,8 тис. грн.

                                             ДП «Лиманське лісове господарство»  

3.  Придбання  паливно-мастильних матеріалів  для роботи  генератора  аерозольної

регульованої дисперсності та машин супровіду ДСЛП «Харківлісозахист»

Передбачити кошти в сумі 33,3 тис. грн.

                                             ДП «Лиманське лісове господарство»  

5. Загальні обсяги фінансування
785,4 тис. грн.

№

з/п
Зміст заходу

Найменування
Одини

ця

вимірю

-вання

Кіль-

кість

Вартість

за

одиницю

(грн.)

Загальна

сума (грн.)

Очікуваний

результат

1 Придбання 

хімічного 

препарату групи

синтетичних 

піретроїдів 

«Фастак»

хімічний препарат 

«Фастак»

л. 700 589-00 412300,00 Виконання

Програми сприятиме

запобіганню

загибелі лісових

насаджень навколо

міста в наслідок

пошкодження їх

шкідниками лісових

насаджень на площі

7082 га, створення

сприятливих умов

для відвідування та

відпочинку

населення в лісових

насадженнях.

2 Оплата послуг 

ДСЛП 

«Харківлісозахи

ст» з обробки 

насаджень

послуги з обробки га. 7082 - 339800,00

3 Паливно-

мастильні 

матеріали 

паливно-мастильні 

матеріали

л - - 33300,00

Всього: 785400,00

6. Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансове  забезпечення  виконання  Програми  буде  здійснюватися  за  коштів

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади.

7. Контроль за виконанням Програми
Організація  виконання  Програми  покладається  на  державне  підприємство

«Лиманське лісове господарство».

У термін до 01 січня повідомити Лиманську міську раду про хід виконання заходів

програми.

Програма  розроблена  Державним  підприємством  «Лиманське  лісове

господарство».

.
Головний лісничий ДП 

«Лиманське лісове господарство                                         В.О.Тітов

Секретар міської ради Т.Ю. Каракуц


