
Додаток 8 

До  рішення № 34  

ІІ-ї позачергової сесії  

Бібрської міської ради 

VII  скликання 

Від 25.12.2015 р. 

 

ПРОГРАМА 

З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В М.БІБРКА НА 2016 РІК 

Ініціатор розробки Програми: 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Розробник Програми 
Виконавчий комітет Бібрської міської ради 

Нормативно - правова база: 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002року 

№160 «Про затвердження Комплексної програми ліквідації 

наслідків підтоплення території в містах і селищах України», Закон 

України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про 

житлово - комунальні послуги». 

Мета Програми: 

1) міська Програма направлена на забезпечення населення м. 

Бібрка якісним та безперебійним водопостачанням та 

водовідведенням, відновленням роботи аварійних ділянок 

водоканалізаційних мереж, зниженням затрат на виробництво 

послуг водопостачання та водовідведення, покращення якості 

стічних вод; 

2) створення сприятливого режиму водного об'єкту, регулювання 

господарської діяльності населення, екологічно безпечних умов 



життя, зниження соціальної напруженості серед населення, що 

проживає в зонах можливого підтоплення, зменшення соціально - 

економічних та екологічних збитків, запобігання та зниження 

ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території м. Бібрка в 

весняно - літній період; 

3) міська Програма направлена на створення умов, що сприятимуть 

забезпеченню роздільного збирання твердих побутових відходів з 

м. Бібрка. 

Завдання Програми 

1) здійснення заходів для забезпечення якісного та безперебійного 

водопостачання та водовідведення об'єктів житла, соціальної 

сфери, підприємств, установ та організацій, покращення показників 

роботи водопровідно - каналізаційного господарства; 

2) здійснення заходів, що дозволять забезпечити роздільне 

збирання, перевезення твердих побутових відходів на спеціально 

відведені для цього місця; 

3) розчищення та поглиблення русла та притоки річки Боберка 

(територія Бібрської міської ради). 

Термін реалізації Програми: 2016 рік 

Джерела фінансування: 

міський бюджет, а саме кошти з фонду забруднення навколишнього 

природного середовища в розмірі 55 тис. грн. 

Очікувані результати: 

Виконання Програми дозволить: 

- створити безпечні умови життя і господарської діяльності людей, 

які проживають в зонах можливого підтоплення; 

- знизити соціальну напруженість серед населення, що проживає в 

місцях виникнення надзвичайної ситуації та підвищеної небезпеки; 

- відновити сприятливий і санітарний стан річки Боберка; 

- попередити виникнення надзвичайних ситуацій; 



- мінімізувати можливі збитки; 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє 

природне середовище та здоров'я людини; 

- створити умови для очищення міста від забруднення побутовими 

відходами; 

- забезпечити населення якісним та безперебійним 

водопостачанням і водовідведенням. 

ЗАХОДИ 

на виконання Програми з охорони навколишнього 

природного середовища в м. Бібрка на 2016 рік 

 

№п/п Назва заходу Термін 

виконання 

Орієнтовна 

вартість 

заходу 

Джерело 

фінансування 

1. 

Виготовлення землевпорядної 

документації під 

сміттєсортувальну площадку 

2016 рік 15 тис.грн 
збір за 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

2. 

Облаштування майданчиків 

для тимчасового складування 

твердих побутових відходів у 

м. Бібрка 

 

 

2016 рік 

40 тис.грн 
збір за 

забруднення 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Секретар Бібрської міської ради   Н.К.Федущак 
 


