
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  
Про  внесения  змін  до  Програми  охороки  довкілля, поводзкення  

з  твердитпя  побутовими  відходами  та  раціональким  вlпсоріістаиням  
природних  ресурсів  у  Киево-Святошинському  районі  Кl3івської  області  

на  2017-2020 роки  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43 Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні», з  метою  проведення  ефективної  та  цілеспрямованої  діяльності  
щодо  запровадження  заходів  з  охорони  навколишнього  природного  середовища, 
забезпечення  екологічної  безпеки, раціонального  використання  та  відтворення  природних  
ресурсів, зменшення  негативного  впливу  на  здоров 'я  населення  Киево-Святошинського  
району  Київської  області, на  підставі  звернень  Киево-Святошинського  виробничого  
управління  житлово-комунального  господарства, беручи  до  уваги  висновки  та  пропозиції  
постійних  комісій  з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  
підприемств, житлово-комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  
енергозберігаючих  технологій, з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, 
соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

в  н  р  і  ш  н  л  а : 

1. Внести  зміни  до  Програми  охорони  довкілля, поводження  з  твердими  побутовими  
відходами  та  раціональним  використанням  природних  ресурсів  у  Киево-Святошинському  
районі  Київської  області  на  2017-2020 роки  (далі  — Програма), затвердженої  рішенням  
районної  ради  від  14.03.2017 року  Ns 277-18-VII, виклавши  додаток  до  Програми  у  наступній  
редакції, що  додаеться. 

2. Управлінню  фінансів  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  
Київської  області  при  внесенні  змін  до  районного  бюджету  на  2018 та  наступні  роки  
врахувати, за  поданням  головного  розпорядника  коштів, потребу  в  асигнуваннях  на  
реалізацію  Програми, виходячи  з  реальних  можливостей  бюджету  та  його  пріоритетів . 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  районної  ради  
з  питань  управління  комунальним  майном, діяльності  комунальних  підприемств, житлово-
комунального  господарства, паливно-енергетичного  комплексу  та  енергозберігаючих  
технологій, з  питань  планування  бюджету, фінансів, податкової  політики, соціально - 
економічного  розвитку  та  інвестицій  і  з  питань  земельних  відносин, містобудування, 
капітального  будівництва, агропромислового  комплексу, охорони  навколишнього  
середовища  та  екології. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  

м. Київ  
28 лютого  2018 року  
№  404-26-VII 





Придбаиня  2017-2018 Киево- Місцевий  * 
спеціалізованої  Святошинське  бюджет  
техніки  ВУжкГ  

Проведення  2017-218 Киево- Місцевий  20,0 
екологічного  Святошинське  бюджет  
моніторингу, SУЖКГ  
здійснення  забору  та  
аналізу  проб  води, 
грунту, повітря  

Розробка  проекту  2017 Киево- Місцевий  300,00 
будівництва  паркану  Святошинське  бюджет  
вздовж  лінії  ВУжкГ  
охороиної  зони  
магістрального  
газопроводу  

Проведення  2017-2018 Киево- Місцевий  800,0 Поліпшення  
комплексу  робіт  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
з  пересипки  полігону  ВУ3ІКГ  
ТПВ  ізолюючим  
матеріалом  

2 Утилізація  Ліквідація  існуючих  2017-2020 Киево- Місцевий  * Поліпшення  
побутових  та  несанкціонованих 	і  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
промислових  неконтрольованих  SУЖКГ  
відходів  звалищ 	твердих  

побутових  відходів  



Придбання  2017-2020 Киево- 
спеціалізоваї  Святошинське  Місцевий  * Поліпшення  
техніки 	для  ВУЖКГ, ОМС  бюджет  екологічного  стану  
вивезення  сміття  
Відкриття 	пунктів  2017-2020 Киево- Місцевий  * Поліпшення  
прийому  вторинної  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
сировини  ВУЖКГ, ОМС  

Придбання  2017-2020 Киево- Місцевий  * Поліпшення  
контейнерів 	для  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
збирання  THB ВУЖКГ, ОМС  

Будівництво  2018 Киево- Місцевий  * Поліпшення  
сміттесортувальних  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
ліній  ВУЖКГ, ОМС  

Будівництво  2018-2020 Киево- Місцевий  * Поліпшення  
сміттепереробного  Святошинське  бюджет  екологічного  стану  
заводу  ВУЖКГ, ОМС  

Заступник  голови  районної  ради 	 Д.М. Гусятинський  


