
Додаток
до рішення Чугуївської районної ради 
від «___» __________________ 2019 року
«Про  внесення  змін  до  Природоохоронної
Програми  щодо  покращення  екологічного
стану  і  раціонального  використання
природно-екологічного  потенціалу
Чугуївського  району  на  2012-2020  роки,
затвердженої  рішенням районної  ради  від
13.07.2012 року» (зі змінами)

5. Заходи щодо реалізації Програми
                                      

Найменування
заходів

Рік Загальна
кошторисна

вартість
(тис.грн)

Пропозиції щодо
обсягу і джерел
фінансування на
2012-2020 роки

Виконавець

1 2 3 4 5
Будівництво 
внутрішньо 
квартальних 
очисних споруд
 на комунальному 
підприємстві 
«Чугуївський 
районний дитячий 
оздоровчий табір 
«Орлятко» 
Чугуївської 
районної ради 
Харківської області

2012-2013 850,00 кошти 
районного 
фонду охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

відділ освіти районної 
державної адміністрації

Реконструкція 
свердловин у 
населених пунктах:
Чкаловське,
Іванівка,
Велика Бабка,
Коробочкине

2015-2018 3420,00 державний 
бюджет

Чкаловська селищна 
рада, 
Великобабчанська 
сільська рада



1 2 3 4 5
Проведення 
інвентаризації 
ставків та озер

постійно - місцевий бюджет сільські, селищні 
ради, орендарі 
об’єктів водного 
фонду Чугуївського 
району, 
міськрайонне 
управління у 
Чугуївському районі 
та м. Чугуєві 
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Харківській області, 
управління 
агропромислового 
розвитку  районної 
державної 
адміністрації

Організація масової
участі населення в 
проведенні  
безстрокової 
щорічної акції з 
благоустрою «За 
чисте довкілля» та 
інших акцій з  
екологічних питань

постійно - місцевий бюджет,
кошти 
підприємств

сільські, селищні 
ради, суб’єкти 
господарювання 
району, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

Організація 
співпраці 
сільських, 
селищних голів з 
ТОВ «Чугуївське 
ремонтно-
експлуатаційне 
підприємство» в 
утриманні об’єктів 
водопровідного 
господарства 
населених пунктів 
району

постійно - місцевий бюджет,
кошти 
підприємства

сільські, селищні 
ради, ТОВ 
«Чугуївське 
ремонтно-
експлуатаційне 
підприємство»,
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

2



1 2 3 4 5
Обстеження якості 
питної води

постійно по рахункам, 
наданим  
Чугуївська 
міськміжрайо
нна філія 
Державної 
установи 
Харківській 
обласний 
лабораторний 
центр 
Міністерства 
охорони 
здоров’я 
України.

місцевий бюджет,
кошти 
підприємств

сільські, селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, ТОВ 
«Чугуївське 
ремонтно-
експлуатаційне 
підприємство»,  
Чугуївська 
міськміжрайонна 
філія Державної 
установи 
Харківській 
обласний 
лабораторний центр 
Міністерства 
охорони здоров’я 
України.

Організація 
профілактичної 
роботи по 
недопущенню 
випалювання сухої 
рослинності на 
території району

постійно - місцеві бюджети, 
кошти 
підприємств

сільські, селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства, 
підприємства 
суб’єкти 
господарювання 
району

Проведення робіт з 
розчищення 
водозабірних 
споруд на                
р. Сіверський 
Донець

постійно - власні кошти 
комплексу 
водопідготовки 
«Донець» 
відокремленого 
підрозділу КП 
«Харківодоканал»

Комплекс
водопідготовки 
«Донець» 
відокремлений
підрозділ КП 
«Харківодоканал»

Отримання 
дозвільно-
погоджувальної  
документації у 
сфері екології та 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

постійно - кошти 
підприємств

суб’єкти 
господарювання 
району, сільські та 
селищні ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, відділ 
економічного 
розвитку і торгівлі, 
управління 
агропромислового 
розвитку
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1 2 3 4 5
Проведення робіт з 
відводу 
поверхневих вод з 
метою ліквідації 
підтоплень у смт 
Новопокровка

2013-2020 - місцевий бюджет Новопокровська 
селищна рада

Проведення робіт з 
розчистки русла 
річки Сіверський 
Донець

2015-2020 - державний 
бюджет, обласний
бюджет, районний
бюджет, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

сільські, селищні 
ради, комплекс
водопідготовки 
«Донець» 
відокремлений
підрозділ КП              
«Харківодоканал», 
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Проведення робіт з 
укріплення берегів 
річки Сіверський 
Донець 

постійно - державний 
бюджет, обласний
бюджет, районний
бюджет, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
кошти 
підприємства

сільські, селищні 
ради, комплекс
водопідготовки 
«Донець» 
відокремлений
підрозділ                   
КП 
«Харківодоканал», 
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Облаштування 
заказників 
місцевого значення
з визначенням у 
натурі їх меж 

2013-2020 - кошти суб’єктів 
господарювання –
користувачів 
відповідних 
земельних 
ділянок, місцеві 
бюджети, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

сільськогосподарські
підприємства, 
сільські, селищні 
ради, управління 
агропромислового 
розвитку районної 
державної 
адміністрації, 
міськрайонне 
управління у 
Чугуївському районі 
та м. Чугуєві 
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Харківській області
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1 2 3 4 5
Організація 
систематичного 
спостереження за 
станом заповідних 
природних 
комплексів та 
об’єктів

постійно  - місцеві бюджети сільські, селищні 
ради 

Вжиття заходів для 
недопущення 
проведення 
діяльності суб’єктів
господарювання, 
яка негативно 
впливає на стан 
заповідних об’єктів
чи перешкоджає їх 
використанню за 
цільовим 
призначенням

постійно  - місцеві бюджети  сільські, селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Проведення роботи
щодо розширення 
площі заповідних 
територій району

2015-2020  - місцеві бюджети, 
районний бюджет,
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

сільські та селищні 
ради, суб’єкти 
господарювання 
користувачі 
відповідних 
земельних ділянок, 
міськрайонне 
управління у 
Чугуївському районі 
та м. Чугуєві 
Головного 
управління 
Держгеокадастру у 
Харківській області, 
відділ житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва, 
управління 
агропромислового 
розвитку районної 
державної 
адміністрації

Придбання 
пожежного 
інвентаря для 
гасіння лісових 
пожеж

2012-2020 - місцеві бюджети, 
кошти лісових 
господарств 
району

сільські, селищні 
ради, лісові 
господарства, які 
розташовані на 
території району
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1 2 3 4 5
Організація у 
навчальних 
закладах району 
вивчення 
природно-
заповідного фонду, 
підтримання 
екологічних 
заходів, що 
проводяться 
молоддю 

постійно - - відділ освіти 
районної державної 
адміністрації

Висвітлення в 
засобах масової 
інформації питання
екологічної 
направленості

постійно - - сільські та селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації,
ТРК Чугуївщини 
«Слобожанка», 
інформаційна газета 
«Вісник 
Чугуївщини»

Недопущення 
створення 
стихійних звалищ 
побутового сміття в
населених пунктах 
району

постійно - місцеві бюджети сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства, 
підприємства, 
організації та 
установи району

Постійне 
підтримування 
належного 
санітарного стану у
населених пунктах 
району, більш 
активне залучення 
громадян до 
проведення 
суботників, 
санітарних 
п’ятниць та інших 
акцій

Постійно - місцеві бюджети сільські та селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури
районної державної 
адміністрації, 
житлово-комунальні 
підприємства, 
підприємства і 
установи, громадські
організації
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1 2 3 4 5
Сприяння 
комплексній 
переробці та 
реалізації відходів 
зернових культур, 
продуктів 
тваринництва

постійно - власні кошти 
підприємств 
сільського 
господарства, 
землевласників, 
земельних 
користувачів

сільськогосподарські
підприємства 
району, 
землевласники, 
землекористувачі, 
управління 
агропромислового 
розвитку районної 
державної 
адміністрації

Проведення заходів
щодо знищення 
карантинних 
рослин по краях 
полів та узбіччях 
доріг  

протягом 
другого 
та 
третього 
кварталу 
щороку

- місцеві бюджети, 
власні кошти 
підприємств 
сільського 
господарства, 
землевласників, 
земельних 
користувачів

сільськогосподарські
підприємства 
району, 
землевласники, 
землекористувачі

Утримання в 
належному 
санітарному стані 
гноєсховищ

постійно - власні кошти 
підприємств 
сільського 
господарства, 
землевласників, 
земельних 
користувачів

сільськогосподарські
підприємства 
району, 
землевласники, 
землекористувачі

Підтримування у 
належному 
санітарному стані 
територій 
тваринницьких 
ферм, 
сільськогосподарсь
ких підприємств

постійно - власні кошти 
підприємств 
сільського 
господарства, 
землевласників, 
земельних 
користувачів

сільськогосподарські
підприємства 
району, 
землевласники, 
землекористувачі

Розширення 
простору 
охопленого 
організованим 
збиранням і 
вивезенням 
твердих побутових 
відходів

2019-2020 - обласний бюджет,
районний бюджет,
місцеві бюджети, 
кошти житлово-
комунальних 
підприємств 
району

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації
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1 2 3 4 5
Розробка 
нормативно-
правових актів у 
сфері поводження з
твердими 
побутовими 
відходами 
місцевого рівня 
(правила 
благоустрою, 
місцеві програми та
розпорядження)

постійно - районний бюджет,
місцеві бюджети

сільські та селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

Активізація роботи 
з укладання 
договорів з 
населенням щодо 
вивозу твердих 
побутових відходів

2019-2020 - районний бюджет,
місцеві бюджети, 
кошти житлово-
комунальних 
підприємств 
району

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства, 
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Затвердження норм
утворення 
побутових відходів 
відповідно до 
чинного 
законодавства

2019-2020 - місцеві бюджети, 
кошти житлово-
комунальних 
підприємств 

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Удосконалення 
тарифів щодо збору
та перевезення 
твердих побутових 
відходів у 
відповідності з 
фактичними 
затратами та 
чинним 
законодавством

2019-2020 - місцеві бюджети, 
кошти житлово-
комунальних 
підприємств

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації
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1 2 3 4 5
Ліквідація 
стихійних звалищ 
на території району
та вжиття заходів 
щодо недопущення 
їх виникнення в 
подальшому

постійно - місцеві бюджети, 
районний бюджет,
фонд охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, суб’єкти 
господарювання, 
установи, організації
району (різних форм 
власності), 
громадські та 
волонтерські 
організації, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Організація 
вивезення твердих 
побутових відходів 
на полігони в 
період виконання 
масових 
природоохоронних 
заходів (весна-літо)

2019-2020 - місцеві бюджети, 
кошти 
підприємств, 
організацій, 
установи району

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, суб’єкти 
господарювання, 
установи, організації
району, громадські 
та волонтерські 
організації, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації
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Проведення заходів
з підтримки в 
належному 
санітарно-
екологічному стані
території, 
прилеглої до доріг 

постійно - місцеві бюджети, 
кошти 
підприємств, 
організацій, 
установ району

сільські та селищні 
ради, підприємства 
та служби 
дорожнього 
господарства, 
землекористувачі, 
суб’єкти 
господарювання, 
установи, організації
району, громадські 
та волонтерські 
організації, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 
державної 
адміністрації.

Здійснення робіт 
щодо очищення від
сміття берегів 
водойм 

постійно - місцеві бюджети, 
кошти суб’єктів 
господарювання - 
орендарі водних 
об’єктів

сільські та селищні 
ради, суб’єкти 
господарювання - 
орендарі водних 
об’єктів

Утримання об’єктів
лісового 
господарства в 
належному 
санітарно-
екологічному стані

постійно - кошти лісових 
господарств, 
місцеві бюджети

лісові господарства, 
сільські та селищні 
ради, громадські та 
волонтерські 
організації

Підтримка у 
належному 
санітарному стані 
територій 
тваринницьких 
ферм, підприємств 
сільського 
господарства 

постійно - кошти 
сільськогосподарс
ьких підприємств

сільськогосподарські
підприємства 
району, управління 
агропромислового 
розвитку району

Здійснення 
матеріально-
технічного 
забезпечення зі 
збору сміття 
(закупівля 
сміттєвозів, 
контейнерів, урн, 
побудова 
контейнерних 
майданчиків)

2019-2020 - місцеві бюджети, 
районний бюджет, 
обласний бюджет, 
Державний 
бюджет, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, кошти
житлово-
комунальних 

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства району, 
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації
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підприємств

Здійснення 
контролю за 
санітарним станом 
закріплених 
територій за 
підприємствами, 
установами, 
організаціями 
незалежно від форм
власності

постійно - місцеві бюджети, 
районний бюджет,
кошти житлово-
комунальних 
підприємств 

сільські та селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації 

Проведення 
різноманітних 
екологічних акцій 
для забезпечення 
належного 
санітарно-
екологічного стану 
території району

постійно - місцеві бюджети, 
кошти 
підприємств, 
установ, 
організацій 
району, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

сільські та селищні 
ради, підприємства, 
установи та 
організації району, 
відділ житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Впровадження 
роздільного збору  
твердих побутових 
відходів 

2019-2020 - місцеві бюджети, 
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний 
бюджет, фонд 
охорони 
навколишнього 
природного 
середовища, 
кошти житлово-
комунальних 
підприємств

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства, відділ 
житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
районної державної 
адміністрації

Забезпечення 
впровадження 
конкурентних 
ринкових засад у 
сфері поводження з
твердими 
побутовими 
відходами з 
урахуванням 
антимонопольного 
законодавства

постійно - місцеві бюджети сільські та селищні 
ради, відділ 
житлово-
комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації

Висвітлення 
інформації з питань
поводження з 
відходами, 
проведення 
просвітницької 

постійно - місцеві бюджети, 
районний бюджет,
кошти житлово-
комунальних 
підприємств 

сільські та селищні 
ради, житлово-
комунальні 
підприємства 
району, відділ 
житлово-
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роботи серед 
населення щодо 
охорони  
природного 
середовища

комунального 
господарства, 
будівництва та 
інфраструктури 
районної державної 
адміністрації, ТРК 
Чугуївщини 
«Слобожанка», 
інформаційна газета 
«Вісник 
Чугуївщини»

Заступник голови
    районної ради                                                                                      І. Ковтун
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