
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

        
від  20.03.2020__№ __81_ 

           м.Покровськ 

 

 
Про затвердження плану природоохоронних заходів місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища м. Покровська на 2020 рік 

 

 

На виконання вимог Закону України від 25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону 

навколишнього середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. №1147 

«Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», 

керуючись ст. 40,59,73 Закону України  від 21.05.1997 р №280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет   

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план природоохоронних заходів на 2020 рік, що підлягають 

фінансуванню з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 

території  м. Покровська (додається). 

2. Начальнику фінансового управління (Порецька) здійснити фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища міського бюджету 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів (Юзипович) забезпечити 

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів. 

4. Рішення виконавчого комітету від 17.07.2019 р. №267 «Про затвердження плану 

природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

м. Покровська на 2019 рік» зняти к контролю. 

5. Координацію виконання цього рішення покласти на відділ екології, клімату та 

енергозбереження (Швець), контроль - на заступника міського голови Хотнянського Я.С. 

 

 

В.п.міського голови        І.Сушенко 

 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

від  20.03.2020__№ __81_ 

 

 

План природоохоронних заходів місцевого фонду 

 охорони навколишнього природного середовища м. Покровська на 2020 рік 

І.  Загальна частина 

Відповідно до чинного законодавства – охорона навколишнього природного 

середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального 

розвитку України. З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, 

спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 

середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 

забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

Аналіз наслідків ігнорування екологічних проблем свідчить, що природні екологічні ресурси 

не безмежні та неспроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої 

та побутової діяльності людини. 

Вищевказане дає змогу зробити висновок, що проведення в м. Покровськ 

природоохоронних заходів є життєво необхідним, оскільки забезпечує для мешканців та 

гостей міста комфортні умови проживання. 

ІІ. Правова основа плану природоохоронних заходів 

Правовою основою Плану природоохоронних заходів місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища  м. Покровська на 2019 рік (далі – План) є чинне 

законодавство України, а саме: Конституція України, закони України від 25.06.1991 № 1264-

XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 21.12.2010 № 2818-VI «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», 

від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року” від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 

№ 1147 із змінами та доповненнями «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів». 

ІІІ. Мета та пріоритетні напрями Плану 

План розроблено з метою реалізації державної політики України в галузі захисту 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки господарської діяльності, захисту життя і 

здоров’я мешканців міста від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 

природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. 

Пріоритетними напрямами охорони довкілля та раціонального природокористування 

міста слід визначити: 

–  створення системи екологічного моніторингу; 

–  запровадження системи управління та поводження з відходами; 

–  поліпшення якості атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів; 



–  захист та відродження рослинного та тваринного світу; 

– розвиток екологічної освіти та виховання мешканців міста. 

Виконання передбачених Планом природоохоронних заходів можливе лише за умови 

сприяння їх реалізації з боку органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, 

установ і організацій, громадських організацій та населення міста. 

Збереження і відновлення безпечного, сприятливого для існування людини довкілля 

потребує чималих зусиль і ресурсів. Збалансований розвиток вимагає значних 

капіталовкладень в охорону навколишнього природного середовища для компенсації 

негативних наслідків господарської діяльності. Найважливіша складова в цьому процесі – 

фінансування. Обсяги коштів, що на сьогодні спрямовані на природоохоронні заходи є 

недостатніми. 

Основою Плану є поліпшення довкілля та використання природних ресурсів у місті 

шляхом здійснення комплексу заходів  

ІV. Критерії досягнення природоохоронного ефекту 

В результаті реалізації заходів очікується здійснити оцінку стану зелених зон  

м. Покровська та якості атмосферного повітря, скорочення обсягів надходження в довкілля 

відходів та збереження біорізноманіття на території міста. 

V. Ресурсне забезпечення 

Витрати на реалізацію природоохоронних заходів, передбачених Планом на період 

2020року, в розрізі джерел фінансування передбачається проводити за рахунок коштів 

передбачених Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного 

середовища. 

 Заходи щодо забезпечення завдань Плану наведені у додатку 

 

Керуючий справами  

виконкому ради      А.Жук 

 

 

План розроблено відділом екології, клімату та енергозбереження 

 

 

Начальник відділу екології, клімату  

та енергозбереження        І.Швець 



Додаток  до плану природоохоронних 

заходів місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища   

м. Покровська на 2020 рік 

 

 

План природоохоронних заходів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища   

м. Покровська на 2020 рік  

 

№ 

з/п 

Назва природоохоронного заходу 

(пункт постанови 1147) 

Загальна 

кошторисна 

вартість заходу, 

тис. грн. 

Обсяг 

фінансування з 

місцевого 

фонду ОНПС, 

тис. грн. 

Стан 

готовності 

заходу, % 

Термін 

введення в 

експлуатацію 

(виконання), 

рік 

Очікувані якісні та кількісні 

характеристики природоохоронного 

ефекту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Заходи з озеленення міста, а саме: 

проведення інвентаризації зелених 

насаджень (п.47 постанови КМУ від 

17.09.1996р. №1147 із змінами та 

доповненнями) 

89,158 89,158 0 2020 

Моніторинг зелених насаджень міста 

Покровськ на площі 17,731 га, 

підготовка паспортів об'єкта зеленого 

господарства 8 од. 

2 

Функціонування державної системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища (п.76 

постанови КМУ 

від 17.09.1996р. № 1147) 

40,284 40,284 0 2020 

Визначення вмісту в атмосферному 

повітрі – NO, NO2, NH3, СО, Н2S, 

SO2  та концентрації аерозольних 

часток різного походження в 

атмосферному повітрі, фракцій РМ 

10.0, РМ 2.5.  

6 лабораторних виїздів. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

3 

Видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики (п.80 постанови 

КМУ від 17.09.1996р. № 1147) 
2,682 2,682 0 2020 

Виготовлення інформаційної 

екологічної продукції. 

Друк інформаційних буклетів тиражем 

2000 екз. 

 Всього 132,124 132,124    

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради              А.Жук 

 

 

План розроблено відділом екології, клімату та енергозбереження 

 

 

Начальник відділу екології, клімату та енергозбереження           І.Швець 

 


