
yKPAiHA
КЕГИtIIВСЬКА СЕJIИЩНА РАДА

II СЕСIЯ VIII СI(ПИКАННЯ

рIшЕння

24 грулня 2020 року смт Кегпчiвка лъ б8

Про затвердrсення Комплексноi
природоохоропноi програмп
покращення екологiчного cTaK5l
населенпх rrункгiв та терпторй
Кегичiвськоi сыrпщноi ради
на 2021 piK

з метою стабiлiзацii i полiпшення стац/ навколиrrlнього природного
середовища, здiйснення природоохоронних заходiв, забезпечення екологiчноi
безпеки життедiяльностi населення, сприянЕя вирiшенню низки завдань, що
покращать санiтарний та екологiчний стан населених rryнкгiв селищноi ради,
вiдповiдно до статгi 19 Закону Украiни "про охорону навколишнього
природногО середовищаll, керуючисЬ статгями 4, 10,25-26, 42,46,59 Закону
УкраiЪи "Про мiсцеве с€Iмоврядування в YKpaiHb>, Кегичiвська селищна рада,

ВИРIШИЛА:

1. Затвердити (КомплексЕу природоохоронну програму
покращення екологiчного стану населених пунктiв та територiй
Кегичiвськоf селищноi ради на 2021 pio (дшri за текстом Програма),,
згiдно iз !одатком.

2. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на постiйнi KoMicii
з питань з питань житлово-комунаJIьного господарства, транспорту, зв'язку,
пarливно-енергетичних питань, розвитку пiдприемництва, громадського
харчування та побуту (О ОТКА), земельних вiдносин, охорони
навколишнього природного будiвництва (Вiта;liй ПИВОВАР).
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Кегичiвський селищний Антон ДОЦЕНКО



Затверджено

рiшенням II сесiя VIII скликання
кегичiвськоi селищноi ради
вiл 24 грулня 2020 року.lФ 68

при р одоъо#lЁ*ЁiЪ о. * оrо
ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГННОГО СТАНУ НАСЕЛЕНИХпунктIв тА тЕриторIЙ кЕгичIвськоi сЕлritiйЪБЙ;

на 2021 piK
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пАспорт
комплексноi природоохоронноi програми по ращення екологiчного
стану населених пунктiв та територiй Кегичiвськот селищноi ради на

2021 piK

1. Програма затверджена:

рiшенням селищноi ради
2. Iнiцiатор розроблення

Програми
Кегичiвська селищна рада

3, Розробник Програми Кегичiвська селищна рада
4. Вiдповiдальний

виконавець Програми
Кегичiвська селищна рада

5. Учасники Програми
(спiввиконавцi)

Вiддiл земельних вiдносин та економiчного
розвитку, старости Кегичiвськоi селищноi ради,
установи, органiзачii. та житлово-комунальнi
п iдприсмства

6. Термiни реапiзаuii
Програми

2021piK

7. Перелiк бюджетiв, якi
беруть участь у
виконаннi Програми

обласний бюджет, селищний бюджет

8. загальний обсяг

фiнансових pecypciB,
необхiдних для

реалiзацii Програми,
тис.грн., всього:

кошти фондiв охорони навколишнього
природного середовища, кошти бюджетiв ycix
piBHiB та залученi кошти

9. OcHoBHi джерела

фiнансування Програми
бюджети Bcix piBHiB та кошти позабюджетних
джерел'(потенцiйних iHBecTopiB)
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вiдповiдно до чинного законодавства - охорона навколишнього
природного середовища,. рацiона.пьне використання природних pecypciB,
забезпечення екологiчноi безпеки життедiяльностi людини - невiд'емна
умова сталоГо економ.iчного та соц.iмьного розвитку УкраТни.

з цiею метою в нашiй лержавi здiйснюеться
спрямована на збереження безпечного для iснування
природи навколишнього середовища, захис,| життя i здоров'я населення вiд
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища, досягнення гармонiйноi взаемодii суспiльства i 

- 
природи,

охорону, рацiональне використання i вiдтворення природних pecypciB.

комплексна
прпродоохоронна програма

покращення екологiчного стану населених пунктiв та
територiй Кегичiвськоi селищноi ради

на 2021 piK

1. Загальнi положення

екологiчна полiтика,
живоi i неживоi

комплексна прuроdоохоронна проzрама покроulення еколоеiчноzо
сmану HacoleHtв пункmiв mа mераmорiй Кеzuчiвськоi canuulHoi раdч на
2021 piK ( dалi - Проzра,л,tа ) спрямЬrопi no,

покращення екологiчноi сиryацii на територii селищноi ради,зниження впливу забруднення навколишнього природною середовища на
здоров'я населення;

концентрацiю коштiв i цiльового фiнансування природоохоронних та
ресурсозберiгаючих заходiв;

реалiзацiю державноi полiтики у галузi охорони навколишнього
природногО середовища, забезпечення ефективностi державного управлiнняна _регiональномУ piBHi , ypu*y"un"r, екологiчних. лемБграбiчних
особливостей територii селищноi ради, забезпечення сталого розвитку;
. розробку та впровадження комплексу заходiв, йр""оrч""* напiлтриусу цiлiсностi природних систем та iх житгезабезпечуючих функцiй.Програма визнача€ прiоритети екологiчноТ полiтики на"територii

селищноi ради та передбачае полiпшення охорони довкiлля ,u pu*ynon
вдоскон€rлення регулювання у використаннi природних pecypciB, no""n""n",
державною контролю за дотриманням природоохоронного законодавства,
додатковою залучення коштiв з рiзних джерел на здiйснення заходiв щодоохорони довкiлля, координачiю лiй органiв державноi виконавчоi влади та
органi в самоврядування,

2. Необхiднiсть розроблення Програми та визначення проблеми,
на розвrязання якоi спрямована Програма
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необхiднiсть розроблення Програми з}l!{овлена пошуком шляхiвзниження негативного впливу господарськоi дiяльностi на навколицне
природне середовище, забезпечення екологiчно безпечного середовища дляжиття, дiяльностi i здоров'я людей, збереження просторовоi та видовоТ
рiзноманiтностi i цiлiсностi природних об'ектiв i комплексiв.

Головнuлtu проблема,u u е:
- утворення та знешкодження промислових та побутових вiдходiв;
- збiльшення площi природно-заповiдних територiй району;
- будiвництво очисних споруд для смт Кегичiвка;
- якiсне водопостачання населення Кегичiвськоi селищноi ради;- вирiшення питання утилiзацii побутових i промислових вlдходiв;
- збереження бiологiчного та ландшафтного jозмаiття;
- блаюустрiй i озеленення сiл та селищ;

екологiчна ocBiTa i виховання;

за уNrови виконання передбачених Програмою заходiв стане
можливим:

- зниження ризику для здоров'я людей, пов'язаних з забрудненням
водних об'ектiв.

_л-:_- 
- системне дотримання нормативiв екологiчноi безпеки атмосферного

повlтря;
ефективне

. 
заftцьне та спецiальне використання

- створення реЕIльних можливостей для формування регiональноТекомережi, що забезпечить збереження i вiдновлення ключових екосистем та
середовищ iснування багатого рiзноманiття видiв рослин ,u."uprn;- 

- -

- досягнення умов екологiчно безпечного поводження з вiдходами,
розширення ix використання як вторинноi сировини у госполарськiй
дiяльностi;

- наближення екологiчноi освiти i виховання до вироблення у людей
навичок гармонiйних взаемовiдносин з природою для забезпечення .йроuо.о
i стабiльною довкiлля.

У результатi виконання запропонованих заходiв, територiя селищноi
РаДИ СТаНе бiЛЬШ привабливою для iнвестицiй у виробничу та соцiальнусферу, оздоровлення людей, у виробництво i реалiзацiю екологiчно чистих
продукгiв.

рослинних ресурсlв, впровадження екосистемного
природних

пiдходу влiсокорисryваннi;

3. OcHoBHi прiоритетнi завдання охорони довкiлля та
рацiонального використання природних pecypciB:

- збереження та вiдновлення природних систем, ix бiорiзноманiття та
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ЗДаТНОСТi до саМореryляцii, як необхiдноi умови суспiльного розвитку;- забезпечеЕня сталого природокористування та рiвного доЪryпуприродЕих pecypciB нинiшнього i ма iбутнiх поколiнь;
- забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища

необхiдноi уrчrови гiдноi якостi життя rч rдоро"'" населення;
- впровадження та розвиток екологiчно чистих сiльськогосподарських

технологiй, збереження та вiдновлення природноi родючостi apy"'ri" 
"uземлях сiльськогосподарського призначення:

до

- стимулювання енерго- та ресурсозберiгаючихвикористання вториЕних pecypciB,
технологiй,

4. Мета програми, обгрунryвання шляхiв i засобiв розв'язанняпроблеми, фiнансування та cTpokiB виконання

враховуючи реальнi можливостi фiнансування заходiв з виконанняПрограми оптимальним BapiaHToM _poru'".urrn" проблеми е ефективноорганiювана робота, спрямована на зм 
"'ншення 

забрудненн" до"*irл".Виконання програми передбачае;
- запобiгання забруднення земельних pecypciB;
- зменшення викидiв в атмосферне повiтря;- захист життя i здоров'я населення вiд негативного впливу,з}мовленого забрудненням навколишнього природного середовища;
- створення р(ов, що сприятимуть забезпеченню шкiдливого впливупобутових вiдходiв Еа навколишн€ природне середовище та здоров'янаселення.

- - розширення площ.озеленення територii селищноi ради та створеннянових об'ектiв зеленого будiвництва;
- 

_з_бер_еження 
природно - заповiдного фонду;

необхiднiсть розроблення Програмиъи*пr*ч"ч невiдповiднiстю cTa'v

- зменшення деградацiТ rрунтiв, проведення комплексу робiт поприпиненню ix ерозii, збереження бi элогiчного рiзноманiття, oor"oann" оооптимальних вимог лiсопокривних площ, розширення природно-заповiдною
фонду;

- скорочення обсягiв скидiв та викидiв забруднюючих речовин внавколишне середовище;
- розв'язання проблем збереження, знешколження та утилiзачiiпромислових та побутових вiдходiв;
- посилення ролi державного контролю за дотриманням вимогприродоохоронною законодавства;
- вишукання стабiльних джефел фiнансування лля булiвництва об'ектiвприродоохоронною значення;
- створення системи екологiчноi освiти, виховання та iнформування;- забезпечеНня участi громадськостi в прийняттi 

^рй.п" 
щодонавколишнього середовища.

навколишнього природного середовища територii Кегичiвськоi селищноi
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ради су{асним вимогам до якостi довкiлля та середовища проживання
населення! а також необхiднiсть координацii зусиль з метою оптимiзацii його
стану.

Витрати на проведення природоохоронних заходiв, передбачених
Програмою, в розрiзi джерел фiнансування передбачаетu." ,rрЬ"одrr" ,u
рахунок коштiв фондiв охорони навколишнього природного середовища ускладi бюджетiв ycix piBHiB, вJIасних коштiв пiдприсмств, органiзачiй, а також
джерел не заборонених чинним законодавством.

5. Контроль за ходом виконання програми

1.координацiя розробки i реалiзацiт заходiв згiдно з напрямками
програми здiйснюеться виконавчим KoMiTeToM Кегичiвськоi селищноТ ради.2.КонтролЬ за виконанням програми здiйснюеться aaфaruр"п,t
селищнот ради, постiйною комiсiею з питань земельних вiдносин, o*upon,
навколиIцнього природною середовища та будiвництва, територiальних
органiв MiHicTepcTB i вiдомств, пiдприсмств, установ та органiзацiй взабезпеченнi виконання природоохоронних заходiв, перелбачених
Програмою.

б. Хараrсгеристика стану довкiлля

Територiя Кегичiвськоi селищноi ради розташована у пiвденно-
захйнiй частинi Харкiвськоi областi. Територiя - 782,5 км2. йселення -?9,5"у9, осiб, у тому числi цig5хg - 9,О тис. осiб. Щiльнiс
З0 осiб/км2.

r rOtsсрхня 
- 

лесова пологохвиляста низовина. Розташований в
межах Лiвобережно-Щнiпровсько-Приазовськоi пiвнiчно-степовоI фiзико-географiчнот провiнцii на Приорiльському плато, яке мас загальний нахил
до долини р. Орiль. Рiчки розчленовують територiю ради на ряд широких

Поверхня

,"r"rоЬ - "".Oi,i*"i'"r".поверхнею з численними балками,
територiя селищноi ради мiститься в посушливiй, дуже теплiй

агроклiматичнiй зонi. Рiчки басейну !нiпра: Орiль та if притоки - Баlата,
Мажари, Берестова (з притоками Лозова та Вошива). Побуловано 156
cTaBKiB загaчIьною площею водного дзеркаJIа 539 га.

основна грунтоутворююча порода - лесовиднi суглинки. Поширенi
чорноземи звичайнi, чорноземи глибокi та звичайнi, що переходять доглибоких, чорноземи середньозмитi суглинистi.

Територiя селищноi ради згiдно лiсорослинного районуванняУкраiЪи вiдноситься до схiдноi частини центрального украiнського степу.степова рослиннiсть представлена фрагментами справжнiх степiв iззлаково-рiзнотравними угрупованням и. Лiси приуроченi до схилiв ба,rок,
ярiв та долин рiчок. Вкритi лiсом площi займаютi 

-1374 
га. OcHoBHi породи



- дуб звичайний, види тополi, клену, у лiсосмуга переважають бiла акацiя
звичайна, жимолость татарська.

Вiдсоток природних та напiвприродних тери орiй становит ь 14,49.на територiт селищноi ради засновапо б 
-за*азникiв 

мiсцевого
значення: 1 - ландшафтний, 2 - ботанiчнi, 2 - ентомологiчнi i l -гiдрологiчний. Гlпоща територiй природно-заповiдного фонду становить
5З6,9 га (0,69 % вiд загальноi площi селищноТ ради).

Енmомолоziчнuй
кБесарабiвськuйл(l4)

. Заказник розташований на схилах балки, якi вкритi злаково-
рlзнотравними угрупованнями справжнiх степiв. Серед них с рiдкiснi для
рослинного покривУ Украiни формацii трьох видiв ковили та формацiякринiтарii волохатоi (Зеленi списки Ха кiвщини)

рiзноманiтна флора рiдкiсних видiв. В ir' складi трапля€ться ас,l.раг€rл
шерстистоквiтковий, занесений до Свропейського Червоного списку тазникаючi види Харкiвщини: астрагаJl пухнастоквiткови й, барвiнок
трав'янистий, гонiолiмон татарський, види пiвникiв, шавлiя norrnnu ,ощо.

Мiсце поселення близько 20 видiв корисних комах-запилювачiв, в
тому числi, занесених до Червоноi книги Украiни.

Ланdtuафmнuй заказнuк мiсцевоzо значення кПавлiвськuй>(l 95)
_ Заказник розташов аний бtля с. Павлiвка, мае площу ioB,s га.
територiя розташована на схилах правою берега р. Орiль. Йереважають
rliлиннi дiлянкИ справжнiХ та .,uiuprr*our* стЪпiв,' де прЪлставленi
фрагменти рiдкiсних релiктових рослинних угруповань, занесених до Зеленоi
книги Украihи.

Б о mан i ч н u й з а каз н u к м ic цевоzо з н ачення к Ко в шлов u й), ( 1 4 3)
Заказник розташований бiля с. Власiвка, rrlu. ппощу 1З6,4 га.

Угруповання рiзнотравно-ковилових степiв на схилах балковоi системи. Е}
трав'яному покривi поширена формацiя ковили волосистоi (Зелена книгаУкраiЪи, Червона книга Украiни), аспектують лiкарськi, декоративнi,

заказнuк мiсцевоzо значення

медоноснi види рослин.
Боmанiчнuй заказнuк мiсцевоiо значення колексанdрiвськай>(l 93)
Заказник розтаIлований бiля с, Олександрiвка та.. Д"орiiuпu, *u.площу 170,0 га. В балковiй системi представлений комплекс .rnour* дп"Харкiвщини лучних та угруповань. Рiзноманiтна флорацiнних лiкарських, декор йних та кормових видiв рослин.Енmомолоziчнuй цево?о значення кВtаuвuй>i2L)
Заказник розташований бiля с. AHToHiBKa, мае площу 5,8 га. .Щiлянка

розташована на степових схилах. Рослиннiсть представлена фрагментамилучних i чагарникових степiв iз зiноваттю австрiйською i'*upu.u"oto
Iсущовою. В складi ентомофауни домiнують види степового комплексу,
топiчно i трофiчно пов'язанi з цiлинними рослинними асоцiацiями. Натериторii заказника мешкае низка видiв, що занесенi до Червоноi книгиУкраiни (вусач земляний хрестоносець, сколiя. степова, ,чr,й д*riп"вiрменський, дибка степова).
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Гidролоziчн u й заказн uк Mic цевоео значення <КоханiвськайD(l S4)
_ Заказник розташований бiля с. KoxaHiBKa, мас площу ll0,б га. Мiсце
формування витоку р. Багата, охорона лучних та болотних бiогеоценозiв,На територii КегичiвськоI селищноi ради знаходиться мiсцева

дiлянок Берестового екокоридору
4 га. Екокоридор проходить рiчкою

ана одЕа ключова територiя, а саме
чення <Власiвський> - 88,0 га.

Екологiчна сиryацiя на територii селищноi ради за ocTaHHi п'ять poKiB
в основному залишаеться стабiльною. Аварiйних сиryацiй чи катастроф, якi бзр{овили значнi обсяги чи неконтрольоване забруднення ,uu*onr-"uo-
середовища на територii ради не було. Разом з тим, досягти помiтного
полiпшення екологiчноi ситуацii не вдалося.

В ocTaHHi роки стабiлiзув€UIися обсяги викидiв забруднюючих речовинв атмосферне повiтря, а також обсяги скиду забрулrьо.r"" panour" уповерхневi водойми, збережено вiд самовiльних порубок зеленi насЬдження.
На територii селищноi радит не вир табудiвництва звалища для твердих побутови ихвiдходiв вiд населення та ix виЪезенп", бiп"tп

пiддаються вiтровiй та воднiй ерозii. Сiльсь i:
сiвозмiн висiву
мання та догляд
шеЕня обсягiв
смуц наружно -

е необхiднiсть в проведеннi заходiв по догляду за зелениминасадженнями населених пунктiв та збiльшення ix площ.
З метою покращення екологiчноi ситуацii на територii селищноi ради,зниження впливу забруднення навколишнього природною середовища наЗДОРОВ'Я населення та з метою концентрацii коштiЬ i'цiльового friju*y"un""природоохоронних та ресурсозберiгаючих заходiв була po.pobn.nu' ou"uКомплексна природоохоронна програЙа згiдно вимог ст.6 Закону Украiни <про охорону навколишнього природного середовища).
... Щана Програма визначае HoBi прiоритети екологiчноi полiтики натериторii селищноi ради та передбачас nonln.uan"" охорони довкiлля за

рахунок вдосконалення реryлювання у використаннi природних pecypciB,посилення державною контролю за дотриманням природоохоронного
законодавства, додатковою залучення коштiв з рiзних лжфел na ,дi;iспепr"заходiв щодо охорони довкiлля, *оордrrrчцiо лiи oi.a"iu i|*ч"поiвиконавчоi вчади.

7. Напрямки та
природного середовища

заходи з полiпшення стану навколишньоt<r

7.1. Полiпшення стану атмосферного повiтря.
Основними напрямками дlяльностl, спрямованоi на полiпшення стану



повiтряного басейну територiт селищноi ради е:
проведення iнвентаризацiй джерел викидiв шкiдливих речовин ватмосферне повiтря на пiдприемсr"u* 

"*i 
дiють на територii .епищноi радr;

-,-__--]Ц""rення 
ефективностi дiючих пило-газоочисних установок напlдприсмствах. Проведення ix паспортизачii;

викорlнення на територii селищноi ради пра тики спалюванняпромислових та побутових вiдходiв, вуличною змету, рослинних залишкiв.

7.2. Полiпшення стану водних pecypciB.
У сферi охорони. водних pecypciB однiею з акту.шьних проблемзалишаються недостатнi темпи впровадження нових npo.p"b"u"r"технологiй для очистки промислових, господарськ( -побутових стiчних вод, атакож систем зворотного водозабезпечення.
потребус також вирiшення проблеми е сологiчною оздоровленнямалих рiчок розташованих на територi1' селищноi ради, стан яких з кожним

роком ускладнюеться.
Низькими темпами вирiшусться питання по лiквiдацiйномутампонажу артезiанських свердловин, якi вийшли з ладу i являють собоюоб'екги потенцiйною забрулнення пiдземних водних горизонтiв.
Тому основними напрямкаМи дiяльностi по oxopbHi водних pecypciB е:- виготовлення проектно-кошторисноТ док}тиентацii на бцiвництвоочисних споруд;
- посилення боротьби з витратами питноi води в населених пунктах,

ремонт та замiна водопровiдних мереж.
-виключення використання питноI води на технiчнi цiлi.- забезпечення впровадження iнструментального облiку споживанняводи, перед yciM в житловому ceKTopi та ii оЬлiку;
-добування питноi_води iз пiдземних водних горизонтiв;
- доведення якостi колодязноi води до вимог держстандарту шляхомпроведення комплексу вiдповiдних заходiв;
- забезпечення оздоровлення мапих рiчок та полiпшення якостi питноiводи;
- ЗДiЙСНення заходiв щодо охорони водних pecypciB.

7.3. Збереження земельних pecypciB

. З огляду на стан земельних pecypciB
слiдуючi питання:

програмою передбачено вирiшити

- формування ерозiйностiйких агроландшафтiв;
- проведення rрунтозахисних та водоохороt{них робiт, якi дозtsолятьзупинити деградацiю земель;
- запобiгання забруднення земель пестицидами, нафтопродуктами,,вiдходами та iншими забру!нюючиr" pa"ou"nur",
- впровадження агротехнiчних заходiв з метою попередження розвиткуерозiйних процесiв;
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- удоскон€шення структури сiльськогосподарських угiдь, структури
посiвних площ сiльськогосподарських культур та сiвозмiн;

- виведення деградованих, маJ,IопродУктивних земель одних iзнаступним ix залуженням та залiсненням;
- рекультивацiя порушених земель;- пiдвищення г).мусу та поживних речовин в rрунтi шляхом

розширеЕня посiвiв сидеральних та €вотонакопичуючих культур тазаорюваннq поживних решткiв;- подсlльше впровадження проекгiв землеустрою з Грунтозахисною
контурно-мелiоративною органiзацiсю територii;

- впровадження агролiсомелiорацiТ шляхом створення прибережних
захисних смуц полезахисних iстокорегулюючих лiсових Ьrу. ,u Ъоооrборu*.
захисних лiсових насаджень на не угiддях та деtрадованих землях:- впровадження заходiв направлених на виробничтво екологiчно
чистоТ продукцii.

7.4. Поводження з вiдхtlдами.

вlдходlв та повернення ii у виробництво;
придбання спецтехнiки;

. З огляду на стан поводження з вiдходами, прiоритетними напрямками
в сферi поводження з вiдходами е:

. - розробка проектно-кошторисноi докуrиентацiт на будiвництво новогополiгону твердих побутових вiдходiв au ,.*ur, смт Кегичiвка;

_,_,.л_,__]гj]|lзачiя роздiльного збору корисних компонентiв побутових

- отримання в повному обсязi дозвiльно-поюджувальноi докуrиентацiiна полiгони та смiтгезвалища твердих побутових вiдходiв;
-_ розробка (оновлення) власниками мiсць видалення вiдходiв

паспортiв мiсць видалення вiдходiв.

7.5. Розвиток природно-заповiд ного фонду.
Збереження iснуючоr мережi об'ектiв природно-заповiдного фоrду nuтериторii селищноi ради забезпечити наступними дiями:
- впровадження наукового аналiзу стану територiй та об'ектiв ПЗФ;- посилення вiдповiдальностi землекорисryвачiв об'сктiв ПзФ за

дотриманням режиму та охороною цих територiй;- оптимiзацiя мережi природно-заповiдних об'ектiв на територiТселищноi ради цляхом створення нових та розширення наявних в единомуKapKaci екологiчноi мережi областi.

7.б. Збереясення надр.

Сучасний стан природокористування щодо використання надрпотребус вирiшення наступних питань:
- рекультивацlя порушених розробкою земель та свосчасне поверненняix землекористувачем у належному cTaHi;
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- посилення контролю за розробкою надр;- попередження 
л 

хiмiчного забруднення геологiчного середовищапрiсних пiдземних Вод. З цiею пl"rоо npoicT, пi*"iдацiйний тампонаж Bcixнедiючих свердловин на територii ..п"ЙrоТ рuдr.

7.7. Заходп з полiпшення стану природного середовища.
(додаються)

8. Екологiчна ocBiTa, iнформування, участь громадськостi

лл^л--,a-фт]и:ноЮ формою органiзацiТ екологiчноi та природоохоронноi
рооотИ в школаХ с дитячi спiлки, станцii '.ЮниХ ,uryp*i.ri"'', ryрr*" ,uклуби любителiв природи.

У дошкiльних та загальноосвiтнiх нав
заходи щодо пiдвищення рiвня екологiчноi oau#""'* 

закладах проводяться

. Програмовий матерiал дитячих дошкiльних закладiв селищно.i радиживу та неживу природу, необхiдний
маJIенького громадянина.

за двома напрямками: еднього та старшого BiKy здiйснюеться

- це предмет <Екологiя> (1l клас);
- це екологiзацiя окремих чи Bcix навчЕчIьних дисциплiн.найпоширенiшою формою екологiзацii шкiльноi освiти е насиченняекологоосвiтнiм MaTepiarroM предметiв природничо-географiчного циклу,зокрема бiологii. географii, xiMiT та iH.
Формування вiдповiдального ставлення до природи, нових технологiйвзаемодii з природою здiйснюеться, KpiM гуртковоi роботи, через iншiорганiзацiйнi форми: конференцii, семiнари, походи, практичнi роботи нанавчально-дОслiдних земельних дiлянках,'живих кутках, на природi тощо.Важливу роль вiлiграс в процесi виховання залучення учнiвськоi молодi довиконання всеукраiнських та обласних еколоI 

.

акцiй. - -lЧНИХ ПРОГРаМ, KOHKypciB та

суттсву роль у формуваннi громадськоi соцiальноi свiдомостi вiдiграе
фаКгор iнформування про стан навколишньог
T.tl/\,. гrплмбr 

о природного середовища, атому програмою передбачаеться створити

:.::-:1 :""*ення через наявнi засоби MacoBoi iнформацii . ;й;;;;;r"",мlсцевою матерiалу.
В кожнiй школi розташованоI на територii селищноi радиорганiзувати фото стенди, фъто вiтрини, iншi засоби наглядноi агiтацii пороздiлам пр"родоо*оропrоi темйки,' ix розмiщення й" "p"""o.r"iкультурно-масових заходlв.

ПрограмоЮ передбачаетЬся запровадИти TicHy спiвпрацю органiвдержавноi вJIади, природоохоронних слуэкб з громадськими екологiчнимиорганiзацiями шляхом:
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спрямування роботи громадських екологiчних органiзацiй на охорону
та оздороыIення конкретних об'ектiв природи;

акгивiзацiя дiяльностi громадських екологiчних органiзацiй шляхом
проведення KoHKypciB проекгiв з природоохоронноi тематики;

органiзацiя постiйних консультацiй, "круглих столiв", громадських
рад, тощо.

9. Нормативно-правовi акти використанi при розробцi
комплексно[ програми:

1.Закон УкраТни ''Про
середовища".

охорону навколишнього природного

2. "Земельний Кодекс Украiни".
3. "Водний Кодекс Украiни".
4. Кодекс Украiни "Про надра".
5. Кодекс Украiни "Про тваринний cBiT''.
6. Закон УкраiЪи "Про рослинний cBiT''.
7. Закон Украiни "Про охорону атмосферного повiтря"
8. Закон Украiни "Про вiдходи".
9, Закону Украiни <Про благоустр
10. BceyKpaiHcbKa акцiя з ю "За чисте довкiлля"

Секретар селищноi ради Вiталiй БУДНИК

пчнктlв)).


