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Програма 

охорони навколишнього природного середовища 

Хустської міської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

Вступ 

     Соціально-економічний розвиток території Хустської міської територіальної 

громади тісно і нерозривно пов'язаний із станом навколишнього середовища, 

наявністю екологічних проблем.  

     Серед екологічних проблем, що потребують роз’яснення у перспективі, 

неохідно виділити: 

     - забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або 

недостатьньо очищених стічних вод, що повязано з фізичним і моральним 

зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх 

утримання, ремонту і реконструкції; 

    -  відсутність сміттєпереробних комплексів, як наслідок, забруднення 

території (земель, лісів, водоохоронних зон, водних об’єктів) промисловими та 

побутовими відходами; 

    -   забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. 

      Саме тому на території Хустської міської територіальної громади повинна 

здійснюватися політика, спрямована на досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства та природи і, безпосередньо, на забезпечення раціонального 

використання, охорони і відтворення природніх ресурсів. 

      Основою для розроблення даної Програми є Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» та Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

1. Мета програми 

 

      Метою програми є здійснення комплексу невідкладних природоохоронних 

заходів на громадських об’єктах і в населених пунктах, з функціонуванням яких 

пов’язані найгостріші екологічні проблеми і, за рахунок цього, стабілізувати 

екологічну ситуацію та поліпшення стану навколишнього природного 

середовища в громаді. 

      Серед головних факторів, що негативно впливають на екологічну ситуацію є: 

несанкційоване розміщення твердих побутових відходів. Накопичення 

побутового сміття в лісонасадженнях, в водоохоронних зонах річок, в зоні 

житлової забудови - є одним з потенційних джерел забруднення довкілля, що 

призводить до негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси селищної 

ради і здоров'я людей. 

     Одним з пріоритетних питань захисту навколишнього природного 

середовища на території Хустської міської територіальної громади є організація 

робіт з вивезення побутових відходів, локалізація стихійних звалищ. Заходи 

щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану водоймищ. Щорічне зменшення рівня води у річках, 



пересихання озер та боліт, зникнення води у колодязях гостро відчуваються в 

останні роки.  

            

2. Напрямки реалізації програми 

 

Головними напрямками реалізації програми є : 

-захист ґрунтів від водної та повітряної ерозії; 

-раціональне використання паркових площ; 

-виконання планів реконструкції, будівництва та капітального ремонту  

водоохоронних об’єктів, забезпечення ефективної роботи очисних споруд; 

-економія води за рахунок впровадження систем оборотного споживання та 

використання підземних вод для господарсько-питтєвих потреб в межах 

допустимих норм; 

-здійснення заходів по охороні малих річок, струмків та потічків; 

-покращення санітарного стану територій Хустської міської ТГ; 

-заходи з озеленення території Хустської міської ТГ; 

- збереження та розширення площ парків, скверів, алей; 

-будівництво та реконструкція міських систем роздільної каналізації, 

каналізаційних мереж і споруд на них; 

-будівництво та реконструкція споруд для збирання, очищення та використання 

вод поверхневого стоку у системах водопостачання; 

-будівництво та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві; 

-реконструкція гідротехнічних споруд, придбання насосного та технологічного 

обладнання; 

-впровадження системи та інфраструктури збору та сортування твердих 

побутових відходів, рекультивацію полігонів та сміттєзвалищ; 

-розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами; 

-будівництво, технічне переоснащення і реконструкція сміттєпереробних і 

сміттєспалювальних заводів; 

-будівництво, розширення та реконструкція комплексів, спеціалізованих 

полігонів та інших об’єктів для знешкодження та захоронення непридатних для 

використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших 

відходів; 

-виготовлення землевпорядної документації на сміттєзвалища для розміщення 

ТПВ; 

-зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного 

повітря;            

-охорона і раціональне використання земель; 

-виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території та 

недопущення їх утворення; 

-виконання робіт по ліквідації карантинних рослин, які загрожують природним 

екосистемам; 

-організація виробництва, установлення та реконструкція обладнання для 

очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та 

біологічного походження, що викидають в атмосферне повітря та зниження 

рівня впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; 



-розроблення технологій, обладнання та здійснення заходів для очищення, 

відновлення забруднюючих земель, а також земель, засмічених промисловими, 

побутовими та іншими відходами; 

-заходи, здійснювані з метою застосування раціональних, екологічно безпечних 

технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них 

компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних 

втрат і погіршення якості корисних копалин, а також відбірного відпрацювання 

багатих ділянок родовищ корисних копалин, що призводитиме до втрат їх 

запасів ; 

-ліквідація лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків; 

ліквідація наслідків буревію, сніголамів, вітроломів; 

-будівництво та облаштування притулків для безпритульних тварин; 

-розроблення  та затвердження схеми санітарної очистки території Хустської 

міської ТГ.       

  

3. Основні сфери та напрямки дій 

 

     Зменшення негативного впливу на навколишнє природнє середовище 

реалізується через впровадження заходів із зменшення викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, зниження обсягів скидів забруднюючих речовин 

у водні об’єкти, зменшення обсягів захоронення твердих побутових та 

промислових відходів тощо. 

     Посилити координаційну роботу на рівні органів місцевої влади з метою 

всебічного врахування інтересів та глибокого обґрунтування пріоритетів при 

формуванні та здійсненні екологічної політики. Здійснювати гнучку політику 

щодо підприємств при запровадженні світових стандартів економічної безпеки. 

Позитивні економічні результати можуть бути досягнуті без значних витрат 

завдяки методам адміністративного впливу на:  

-керівництво підприємств для ліквідації безгосподарності; 

-населення щодо підтримки елементарного санітарного порядку. 

     У цьому плані слід більше застосовувати  заходи  заохочувального  характеру, 

стимулювати, в тому числі економічно, реалізацію дешевих (маловитратних) 

заходів, значний екологічний ефект від яких буде відчутний лише в перспективі. 

 

                            4. Економічне регулювання екологічної безпеки 

 

       Недопущення та налагодження ефективного контролю за своєчасністю і 

повною сплатою платежів за забруднення довкілля всіма суб’єктами 

господарювання з боку місцевих органів влади. Вирішення питання ліквідації 

заборгованості по платежах, розроблення механізмів попередження виникнення 

таких ситуацій у майбутньому. 

 

5. Очікувані результати 

 

При виконанні Програми очікується отримання наступних результатів: 

- покращення санітарного стану території Хустської міської територіальної 

громади; 

-  врегулювання санітарного стану малих річок; 



-  придбання насосного та технологічного обладнання; 

-  проведення робіт з рекультивації полігонів, сміттєзвалищ; 

- розроблення  та затвердження схеми санітарної очистки території Хустської 

місткої ТГ;      

-  впровадження системи роздільного збирання;    

-  проведення робіт по берегоукріпленні; 

- покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ твердих 

побутових відходів (ТПВ), запобігання їх утворенню. 

 

                                       6.Фінансове забезпечення програми 

 

Для досягнення поставлених програмою завдань та цілей на її реалізацію  

необхідні витрати із всіх джерел фінансування. 

Основними джерелами фінансування є: 

- міский бюджет; 

- обласний бюджет; 

- державний бюджет; 

- фонди охорони навколишнього природного середовища (державний, обласний, 

міський); 

- кошти підприємств, організацій та інших джерел. 

  

7. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

      Координацію робіт з виконання Програми та контроль за ходом реалізації 

здійснює управління житлово-комунального господарства Хустської міської 

ради. 

   

 

Секретар ради                                                                                Василь ГУБАЛЬ 

 


