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від 28 грудня 2010 року № 124
м. Ужгород

Про Програму реалізації
природоохоронних заходів
на 2011 рік

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року
№ 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів» (зі змінами) обласна рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму реалізації природоохоронних заходів на 2011 рік
(далі – Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Феєра В. І. та постійні комісії обласної ради з
питань: бюджету, екології та використання природних ресурсів.

Голова ради І. Балога



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 28 грудня 2010 року № 124

Програма
реалізації природоохоронних заходів  на 2011 рік

Збереження та охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів є особливо важливим питанням і
невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку області,
забезпечення екологічної безпеки населення краю.

Зростає розрив між прогресуючим накопиченням побутових відходів і
заходами з їх утилізації та знешкодження, що загрожує загостренню
екологічної ситуації в обласному центрі. А часті паводки, зумовлені
особливостями рельєфу місцевості, лише ускладнюють ситуацію з відходами.

Геополітичне розташування області, велика кількість мінеральних
джерел та санаторно-курортних і туристично-рекреаційних об'єктів, найбільша
в Україні густота водної мережі, малоземелля, велика щільність населення,
насиченість території транспортними комунікаціями, також сприяють
актуалізації проблеми відходів.

Побутові відходи є ще одним джерелом забруднення водних та
земельних ресурсів області.

У 2011 році планується приділити особливу увагу приведенню у
безпечний стан земельної ділянки, найбільшої за розмірами в області, зайнятої
міським сміттєзвалищем, на території Баранинської сільської ради в
с. Барвінок. Основною метою рекультивації цієї земельної ділянки є санітарно-
гігієнічний захист навколишнього середовища (ліквідація забруднення
атмосферного повітря, ґрунту і підземних вод), шляхом значного зменшення
виділення газів та шкідливих речовин. Ліквідується шкідливий вплив на ґрунти
прилеглої території внаслідок припинення розносу вітром дрібної фракції
відходів. Рекультивація не допустить виникнення пожеж від самозаймання
відходів та забруднення атмосферного повітря продуктами згоряння.

Гострою екологічною проблемою залишається зберігання на території
області станом на грудень 2010 року 265,9 тонн заборонених і непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР). Заходом цієї Програми
передбачається у 2011 році продовження робіт із вивезення їх за межі України
для знешкодження

Однією зі складових екологічної безпеки області є система моніторингу
навколишнього природного середовища, яка включає в себе спостереження за
якістю поверхневих вод, земельних ресурсів, атмосферного повітря.

Спостереження за якісним складом поверхневих вод транскордонних
водостоків басейну ріки Тиса ведуться державною екологічною інспекцією в
Закарпатській області спільно з природоохоронними органами сусідніх країн
(Угорщина, Словаччина, Румунія) на 10-ти прикордонних створах та



Закарпатським обласним виробничим управлінням по меліорації та водному
господарству на 6-ти прикордонних створах. Цілодобові спостереження за
станом атмосферного повітря (2 стаціонарні пости) та радіаційним станом (8
метеостанцій області) ведуться Закарпатським обласним центром з
гідрометеорології.

З метою створення регіональної системи моніторингу довкілля,
складовою якої є також і вивчення впливу на навколишнє середовище в
Закарпатській області діяльності об’єктів сусідніх держав, утворено міжвідомчу
комісію з питань моніторингу довкілля, затверджено її склад та положення.

Рішенням Закарпатської обласної ради від 14.01.2009 №762 було
затверджено обласну Програму моніторингу довкілля на 2009-2013 роки, якою
передбачається реалізація пріоритетних завдань та заходів у межах
Закарпатської області за зазначений період та питання щодо її фінансування.
Проведення постійного моніторингу навколишнього середовища здійснюється
з метою адаптації України до стандартів країн ЄС.

Важливим фактором забезпечення екологічних стандартів є формування
екологічної культури та свідомості населення шляхом інформування
громадськості щодо діяльності природоохоронних органів, стану довкілля,
актуальних екологічних проблем та шляхів їх вирішення. Визначальними
пріоритетами є залучення громадськості до процесу прийняття рішень, що
стосуються охорони довкілля, сприяння роботі недержавних організацій щодо
проведення природоохоронних кампаній, розробка та впровадження
екологічних освітніх програм, а також проведення інформаційно-
просвітницьких заходів.

У 2011 році буде налагоджено співпрацю із обласними засобами масової
інформації шляхом висвітлення основних подій у сфері охорони
навколишнього природного середовища. Планується проведення інформаційно-
просвітницьких заходів, конференцій, конкурсів дитячих творчих робіт, які
сприяють розвитку екологічної культури через виявлення творчих умінь учнів.

Мета та основні завдання Програми

Реалізація Програми ставить за мету: зменшення забруднення
атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів; проведення постійного
моніторингу навколишнього природного середовища області та підвищення
екологічної культури населення.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

Джерела фінансування

Фінансування заходів, передбачених Програмою і наведених у додатку,
здійснюватиметься з обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в межах надходжень коштів у 2011 році згідно з чинним
законодавством та залишку коштів минулого року у вигляді субвенції.



Очікувані результати

Реалізація заходів Програми дозволить:
провести роботи згідно з проектом землеустрою щодо рекультивації

земельної ділянки, міським сміттєзвалищем, на території Баранинської
сільської ради в с. Барвінок;

продовжити роботи з ліквідації негативного впливу на довкілля
заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин
(ХЗЗР) шляхом їх підготовки до вивезення та вивезення їх на знешкодження за
межі області;

забезпечити функціонування системи моніторингу  навколишнього
природного середовища області – контролю за якістю поверхневих вод з метою
прийняття ефективних управлінських рішень щодо зменшення скидів
забруднюючих речовин, що заборонені, у транскордонні водні об’єкти;

проведення заходів щодо пропаганди охорони довкілля із залученням
засобів масової інформації, громадських організацій  та навчальних закладів,
інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища з
метою підвищення рівня екологічної культури та свідомості населення;

забезпечити ефективний контроль за станом забруднення та розробити
рекомендації щодо зменшення рівня забруднення атмосферного повітря в
м. Ужгороді.

провести інформаційно-просвітницькі заходи, конференції,
інформування громадськості про стан навколишнього природного середовища,
підвищення рівня екологічної культури та свідомості населення.



Додаток
до Програми

Заходи щодо реалізації Програми

№
з/п Назва заходу Замовник заходу Сума, грн КЕКВ

1
Рекультивація території існуючого сміттєзвалища
с. Барвінок Ужгородського району Закарпатської
області

Ужгородська районна державна
адміністрація 520 000 2420

2

Проведення заходів щодо забезпечення
екологічно безпечного зберігання та
знешкодження непридатних ХЗЗР (збирання,
підготовка до перевезення, перевезення та
знешкодження)

Державне управління охорони
навколишнього природного

середовища в Закарпатській області
520 000 1320

3 Забезпечення функціонування системи
моніторингу навколишнього середовища

Державне управління охорони
навколишнього природного

середовища в Закарпатській області
40 000 1320

4

Проведення заходів щодо пропаганди охорони
довкілля із залученням засобів масової
інформації, громадських організацій та
навчальних закладів

Державне управління охорони
навколишнього природного

середовища в Закарпатській області
39 400 1320

5
Розроблення, впровадження та придбання систем,
приладів та матеріалів для здійснення контролю
за якістю поверхневих, підземних та стічних вод.

Державна екологічна інспекція в
Закарпатській області

40 000 1320

6
Впровадження системи контролю за
забрудненням атмосферного повітря в
м. Ужгороді

Закарпатський обласний центр із
гідрометеорології

40 000 1320

Усього х 1 199 400 х

Перший заступник голови ради В. Закурений


