
 
У К Р А Ї Н А 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району Запорізької області 

сімнадцята позачергова сесія  восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ  № 2 

02 лютого  2022р. 

смт. Кушугум 
 
Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 
природного середовища Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки 
 
        Керуючись ст. 25  п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України,  
 
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИРІШИЛА: 
     1.Внести зміни та доповнення  до рішення одинадцятої позачергової сесії 
восьмого скликання від 06.08.2021р. №4 « Про затвердження Положення про 
охорону навколишнього природного середовища », а саме: 
Додаток №1 до Програми охорони навколишнього природного середовища 
викласти у новій редакції: «Заходи Програми охорони навколишнього 
природного середовища Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки»  
(додається) 
     2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 
Кушугумської селищної ради. 
 
 
Селищний голова                                       В.С.Сосуновський 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до Програми охорони  навколишнього  

природного середовища   

 

Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища 

                                         Кушугумської селищної ради  на 2021-2022 роки   

  

№ 

п/п 

  

Зміст заходів 

  

Термін 

виконання 

  

Джерело 

фінансування 

Прогнозова-

ний обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

заходів  

(тис.грн.) 

  

  

Відповідальні 

виконавці 

1.Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Відновлення та підтримання 

сприятливого санітарно-

екологічного стану водоймищ 

на території громади 

   

2021-2022 

  

Місцевий 

бюджет 

  

 

  

Виконком 

селищної ради 

2 Санітарна очистка 

прибережних смуг водоймищ 

 2021-2022 Місцевий 

бюджет 

 Виконком 

селищної ради 

2.Озеленення, благоустрій території 

1 Ліквідація аварійних, 

фаутних дерев та сухостою 

 2021-2022 Місцевий 

бюджет 

 Виконком 

селищної ради 

2 Здійснення заходів з 

озеленення громади 

2021-2022 Місцевий 

бюджет 

 Виконком 

селищної ради 

3.Розвиток сфери поводження з твердими побутовими та рідкими побутовими відходами. 

   1 Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ 

 2021-2022 Місцевий 

бюджет,інші 

кошти 

 Виконком 

селищної ради 

2 Придбання контейнерів для 

ТБВ 

 2021 

2021 

2022 

Селищний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

419,034 

200,000 

800,000 

Виконком 

селищної ради 

3 Влаштування площадок та 

придбання ящиків для 

роздільного збирання твердих 

побутових відходів 

 2021-2022 Місцевий 

бюджет,інші 

кошти 

 Виконком 

селищної ради 



4 Придбання машин для збору 

та транспортування твердих 

та рідких побутових відходів 

2021  

2021 

Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

2 455,000 

2 794,500 

Виконком 

селищної ради 

  

             Всього по Програмі 

    

6 668,034 

  

  

  

    Секретар   ради                                                 В.С.Кривенко 

 

 

 

 

  

 

 


	        Керуючись ст. 25  п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України,  

