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Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням сесії міської ради
від «23» грудня 2016 року № 14/10

ПРОГРАМА
по охороні навколишнього природного середовища
в м. Старобільську на 2017 рік
№п/п

Джерела
Термін виконання
фінансування
І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Міський фонд
по мірі
охорони
Заходи з охорони підземних вод та
надходження
1.
навколишнього
ліквідації джерел їх забруднення
коштів
природного
середовища
Заходи щодо відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану річок , а також заходи
для боротьби з шкідливою дією вод
Міський фонд
(біологічна меліорація водних об’єктів,
охорони
по мірі
надходження
2. винесення водоохоронних зон в натуру,
навколишнього
коштів
упорядкування джерел ,очищення русел
природного
середовища
від дерев,що потрапили до них внаслідок
проходження
весняних
повеней,будівництво
протиповеневих
водосховищ і дамб тощо)
Заходи очищення стічних скидних і
дренажних вод з меліоративних систем
Міський фонд
(включаючи скидні води з рисових полів)
охорони
по мірі
3. та поліпшення їх якості (акумулючі
навколишнього
надходження
ємкості,відстійники,споруди та пристрої
природного
коштів
для аерації вод,біологічні канали,екрани
середовища
для затримування пестицидів інші)
ІІ. Охорона і раціональне використання земель
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Назва заходу
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Будівництво,
розширення
та
реконструкція
протиерозiйних,
гiдротехнiчних,
протикарстових,
берегозакрiплювальних,
протизсувних,
протиобвальних,
протилавинних
i
протиселевих споруд, а також проведення
заходiв з захисту вiд пiдтоплення i
1.
затоплення, направлених на запобiгання
розвитку
небезпечних
геологiчних
процесiв, усуненню або зниженню до
допустимого рiвня їх негативного впливу
на територiї i об'єкти. Проведення заходiв
щодо хiмiчної мелiорацiї грунтiв.

Міський фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

по мірі
надходження
коштів
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Міський фонд
охорони
по мірі
Рекультивацiя
територiй
полiгонiв
навколишнього
надходження
2.
твердих побутових вiдходiв.
природного
коштів
середовища
Міський фонд
Засипка i виположування ярiв, балок з
охорони
по мірі
одночасним їх дренуванням.
3.
навколишнього
надходження
природного
коштів
середовища
ІІІ. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
Міський фонд
охорони
по мірі
Ліквідація
наслідків
буреломів,
навколишнього
надходження
1.
сніголамів, вітровалів.
природного
коштів
середовища
Міський фонд
по мірі
охорони
2. Заходи з озеленення міст
навколишнього
надходження
природного
коштів
середовища
ІV. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Будівництво,
розширення
та
реконструкція споруд, придбання та
Міський фонд
впровадження установок, обладнання та
охорони
по мірі
машин для збору, транспортування,
1.
навколишнього
надходження
перероблення,
знешкодження
та
природного
коштів
складування
побутових,
середовища
сільськогосподарських i промислових
вiдходiв виробництва, кубових залишкiв.
Міський фонд
Будiвництво,
розширення
та
охорони
по мірі
реконструкцiя установок, виробництв,
навколишнього
надходження
2. цехiв для одержання сировини або готової
продукцiї з вiдходiв виробництва та
природного
коштів
побутових вiдходiв
середовища
Забезпечення
екологiчно
безпечного
збирання,
перевезення,
зберiгання,
Міський фонд
оброблення,
утилiзацiї,
видалення,
охорони
по мірі
знешкодження i захоронення вiдходiв та
3.
навколишнього
надходження
небезпечних хiмiчних речовин, у тому
природного
коштів
числi непридатних або заборонених до
середовища
використання хiмiчних засобiв захисту
рослин.
ВСЬОГО КОШТІВ – 20645 грн.

Секретар міської ради

Я.М.Літвінова

