УКРАЇНА
КРИЖОПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА КРИЖОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
№ 10-19/17
13. 07. 2017 року
смт Крижопіль

19 сесія
7скликання

Про місцеву Програму «Участь селищного
бюджету у співфінансуванні проекту
«Прибереш відходи – озелениш планету»»
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реалізації проекту-переможця 14 обласного конкурсу проектів
розвитку територіальних громад у 2017 році «Прибереш відходи – озелениш
планету»», враховуючи висновок постійної комісії селищної ради з питань
правопорядку і благоустрою, земельних відносин та охорони навколишнього
середовища, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місцеву Програму «Участь селищного бюджету у
співфінансуванні проекту «Прибереш відходи – озелениш планету»»,
(далі Програма).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань правопорядку і благоустрою, земельних відносин
та охорони навколишнього середовища (Юхніч С.В.).

Селищний голова

О.М. Третьяков

Затверджено

рішенням 19 сесії селищної ради
7 скликання від 13.07.2017 року

Програма

«Участь селищного бюджету у співфінансуванні проекту «Прибереш
відходи – озелениш планету»»
1.Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма.
У системі поліпшення епідемічного стану та навколишнього середовища,
санітарного стану територій населених пунктів, утримання їх у належному стані,
використання за призначенням займає одне з ключових місць. Важливим
заходом щодо цього є санітарне очищення місць стихійних сміттєзвалищ,
організованих місць видалення відходів та полігонів ТПВ, проведення робіт з
їх рекультивації та озелененню. Здійснення таких екологічних заходів покращує
мікроклімат території, поліпшує епідемічну ситуацію зовнішнього середовища
і створює умови для відновлення сприятливого для життєдіяльності людини
мікроклімату.
Даною територією видалення відходів користувались найближчі населені
пункти: с. Андріяшівка, с. Голубече , с. Городківка а також селище Крижопіль.
Проблема рекультивації територій видалення твердих побутових відходів
та створення ефективної системи з їх збору, захоронення, утилізації в населених
пунктах району є надзвичайно актуальною. Неподалік від села Андріяшівка, в
урочищі Грабече, упрдовж багатьох років функціонував відкритий кар'єр з
видобування піску, що згодом після його закриття був визначений як територія
для видалення відходів, якою користувалися населені пункти: с. Андріяшівка, с.
Голубече , с. Городківка а також селище Крижопіль.Термін експлуатації
сміттєзвалища закінчився, але роботи із захоронення відходів, подальшій
рекультивації території та повному її закриттю не були проведені.
Членами громадської організації співпраці Україна-Франція «Акорд»
проведено аналіз проблем, що зумовили підготовку і написання екологічного
проекту « РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ТЕРИТОРІЇ ВИДАЛЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ

ВІДХОДІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОДЮЧОГО ШАРУ ГРУНТУ В УРОЧИЩІ «ГРАБЕЧЕ» З ПОСЛІДУЮЧИМ

оскільки невиконання заходів з рекультивації та повного
закриття території видалення відходів в урочищі «Грабече» створює умови для
неорганізованого їх викидання, серед яких є шкідливі і небезпечні речовини, що
забруднюють ґрунт, повітря, стічні та підземні води і становлять загрозу
здоров’ю жителів прилеглих населених пунктів.
ЇЇ

ОЗЕЛЕНЕННЯМ»,

Отже, щоб вирішити існуючі проблеми потрібно провести роботи з
рекультивації території, видалення відходів та провести роботи з її благоустрою
через рекультивацію та озеленення, провести заходи щодо його повного
закриття.
2. Основне завдання Програми.

Участь селищного бюджету у співфінансуванні проекту «Рекультивація
порушених земель території видалення твердих побутових відходів з
використанням родючого шару ґрунту в урочищі «Грабече» з послідуючим її
озелененням» для покращення мікроклімату території селища, поліпшення
епідемічної ситуації зовнішнього середовища і створення умов для відновлення
сприятливого для життєдіяльності людини мікроклімату.
3.Основна мета та заходи Програми.
Метою програми є поліпшення стану довкілля шляхом проведення робіт з
рекультивації та озеленення території видалення ТПВ в урочищі «Грабече»
шляхом участі селищного бюджету у співфінансуванні заходів, передбачених
проектом «Рекультивація порушених земель території видалення твердих
побутових відходів з використанням родючого шару ґрунту в урочищі «Грабече»
з послідуючим її озелененням».
4. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування Програми здійснюватиметься у 2017 році за рахунок коштів
селищного бюджету у частині міжбюджетних трансфертів із селищного
бюджету до бюджету Андріяшівської сільської ради в сумі 50 000 грн.
5.Очікувані результати Програми.
- поліпшення епідемічного ,екологічного та санітарного стану селища;
- покращення зовнішнього вигляду населених пунктів;
- покращення зв’язків та співпраці через призму громадськість-владабізнес.

Секретар селищної ради

Л.В.Пасічник

