
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

_____________        № __________ 
м. Лиман 

 

Про схвалення проєкту рішення міської ради 
«Про затвердження Програми фінансування 
заходів охорони навколишнього природного 
середовища на 2022 – 2024 роки» 

 
 
 
 Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми 
фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища на 2022 – 2024 
роки», керуючись п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про 
затвердження Програми фінансування заходів охорони навколишнього природного 
середовища на 2022 – 2024 роки» (рішення додається). 
 

 
 
 

Міський голова       О. В. Журавльов 



ПРОЄКТ 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

          №    
м. Лиман 

 

Про затвердження Програми 
фінансування заходів охорони 
навколишнього природного 
середовища на 2022 – 2024 роки 

 
 
 

З метою реалізації комплексу заходів щодо упорядкування, покращення 
санітарного та екологічного стану Лиманської міської територіальної громади, 
відповідно до Законів від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (із змінами), від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій 
населених пунктів» (із змінами), статей 22, 23, 91 Бюджетного кодексу України від 
08.07.2010 № 2456-ІV (із змінами), керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму фінансування заходів охорони навколишнього 
природного середовища на 2022 – 2024 роки (додається). 

2. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради (Удовиченко) здійснювати контроль за виконанням Програми 
фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища на 2022 
– 2024 роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної 
діяльності та регуляторної політики (Вінничук), постійну комісію з питань 
житлово-комунального господарства та комунальної власності (Токарчик) та 
заступника міського голови Сироватську І. Л. 

 
 
 
Міський голова         О.В.Журавльов 



       Додаток 
       до рішення Лиманської міської ради 

      від  №   

 
Програма фінансування заходів охорони 

навколишнього природного середовища на 2022-2024 роки 
Паспорт програми 

Назва Програми 
Програма фінансування заходів охорони 

навколишнього природного середовища на 2022-2024 роки 

Ініціатор розроблення  
Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

Розробник  
Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

Відповідальні за 
виконання 
програмних заходів 
(головні виконавці) 

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 
Комунальне підприємство «Лиманський «Зеленбуд»» 

Основні цілі 
Програми 

Регулювання відносин у галузі охорони, використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки, збереження природних ресурсів, генетичного 
фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, 
пов'язаних з історико-культурною спадщиною, охорона і 
раціональне використання земель. Запобігання і ліквідації 
негативного впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище. Пріоритетний захист 
навколишнього природного середовища та здоров'я людини 
від негативного впливу відходів. 

Строки реалізації 
Програми 

2022 – 2024 роки 

Основні джерела 
фінансування заходів 
Програми 

Бюджет Лиманської міської територіальної громади 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми, 
всього 

2022 рік – 198,000 тис.грн. 

2023 рік – 200,000 тис.грн. 

2024 рік – 200,000 тис.грн. 

Разом – 598,000 тис.грн. 

 
1. Загальні положення 

 Формування заходів програми базується на принципах адаптованих до умов 
розвитку міста та пріоритетності рішення екологічних проблем. Піклуючись про 
здоров’я жителів, а також з метою збереження рослинного та тваринного світу в місті 
проводиться комплекс заходів, спрямованих на поліпшення екологічного стану 



довкілля (посадка дерев, кущів, квітів). 
 Відповідна програма визначає основні напрямки цільового використання 
коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища та цільового 
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі 
наукових досліджень з цих питань, а також заходів по зниженню впливу забруднення 
навколишнього природного середовища на здоров’я населення. 

 
2. Мета програми 

 Забезпечення екологічної безпеки території шляхом впровадження практики 
раціонального використання та охорони природних ресурсів та збереження 
природного середовища. 
 Основні проблеми, які потребують рішення з метою покращення  
навколишнього природного середовища є: 
- якісне закріплення позитивних умов у створенні організаційних; 
- нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення зниження впливу 
забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення міста; 
- розроблення правових засад та інструментів державного стимулювання цих процесів 
щодо реалізації регіональної  політики у сфері захисту довкілля, життя і здоров’я 
населення; 
- регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, збереження природних ресурсів, 
генетичного фонду живої природи пріоритетний захист навколишнього природного 
середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів. 

 
3. Пріоритетні напрямки програми 

1. Охорона довкілля; 
2. формування складових частин екологічної мережі; 
3. формування екологічної свідомості; 
4. раціональне використання природних ресурсів; 
5. стимулювання активності громадян міста з питань охорони довкілля. 

 Основним результатом виконання Програми стане: 
- забезпечення безпеки нинішніх та майбутніх поколінь; 
- підвищення захисту навколишнього природного середовища від шкідливого впливу  
забруднення навколишнього природного середовища; 
- удосконалення системи поводження з відходами, з метою підвищення рівня життя 
населення. 
 

4. Основні заходи програми фінансування заходів охорони навколишнього 
природного середовища 

№ 
п/п 

КПКВКМБ КЕКВ Найменування заходів 
2022 рік, 

сума, 
тис.грн. 

2023 рік, 
сума, 

тис.грн. 

2024 рік, 
сума, 

тис.грн. 

1 0218312 3210 

Придбання обладнання 
для збору побутових 

відходів, а саме 
придбання контейнерів 

157,000 158,000 158,000 

2 0218330 2240 
Функціонування 

державної системи 
25,000 25,000 25,000 



моніторингу 
навколишнього 

природного середовища 

3 0218330 2240 

Проведення науково-
технічних конференцій і 

семінарів, організація 
виставок, фестивалів та 

інших заходів щодо 
пропаганди охорони 

навколишнього 
природного середовища, 
видання поліграфічної 
продукції з екологічної 

тематики, створення 
бібліотек, відеотек, 

фонотек тощо. 

16,000 17,000 17,000 

 РАЗОМ   198,000 200,000 200,000 
 ВСЬОГО ЗА ТРИ РОКИ 598,000 тис.грн. 

 
5. Фінансове забезпечення виконання програми 

 Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів здійснюється 
за рахунок надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, передбачених бюджетом 
Лиманської міської територіальної громади. 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання завдань Програми 
 Координація виконання заходів Програми покладається на Відділ житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради, яким 
планується залучення до її виконання комунальних підприємств, підрядних 
підприємств та організацій. 
 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення 
виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку постійними 
комісіями міської ради. 
 Громадський контроль за виконанням Програми здійснюється (за їх бажанням) 
представниками громадських організацій, у статуті яких передбачено діяльність у 
сфері житлово-комунального господарства. 
 Програма розроблена відділом житлово-комунального господарства 
виконавчого комітету міської ради. 
 
Начальник відділу ЖКГ       К.В.Удовиченко 
 
Головний спеціаліст з питань державної 
допомоги суб’єктам господарювання 
виконавчого комітету       Н.О.Переволоцька 
 
Секретар міської ради       Н.В.Ляшко 

 


