
~ 
КИЕВО—СВЯТОІІІИНСЬКА  РАЙОІ3НА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

VII СКЛИКАННЯ  

РІ  ШЕННЯ  

Про  внесення  змін  до  Програми  охорони  довкілля, поводження  
з  твердими  побутовими  відходами  та  раціональним  використанням  

природних  ресурсів  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  
на  2017-2020 роки  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43 Закону  цкраїни  «Про  місцеве  
самоврядування  в  цкраїні», 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, враховуючи  висновки  
та  рекомендації  постійної  комісії  районної  ради  з  питань  планування  бюджету, фінансів, 
податкової  політики, соціально-економічного  розвитку  та  інвестицій, районна  рада  

в  и  р  і  ш  и  л  а: 
1. В  зв'язку  зі  змінами  переліку  заходів  та  обсягів  фінансування, 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 (із  змінами ), 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, 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. Гедульянав  

м. Київ  
19 квітня  2019 року  
Ns 579-35-VII 



Додаток  до  Програми  

Напрями  діяльності  та  заходи  Програми  охорони  довкілля, поводження  з  твердими  побутовими  відходами  
та  раціональним  використанням  природних  ресурсів  у  Киево-Святошинському  районі  Київської  області  

на  2017-2020 роки  

Ns Назва  напряму  Перелік  Строк  Відповідальні  Джерела  Оріентовні  Очікуваний  
з/п  діяльності  заходів  виконанн  виконавці  фінансу- обсяги  результат  

(пріоритетні  Програми  я  заходу  вання  фінансування, 
завдання) вартість  

(тис. г  н.) 
1 Підтримка  Відновлення  роботи  2017-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  Поліпшення  

функціонування  насосної  станції  Київської  області  — головний  бюджет  400,0 екологічного  
полігону  THB полігону  ТПВ  розпорядник  коштів  стану  
у  с.Тарасівка, у  с. Тарасівка  Киево-Святошинське  ВУЖКГ  — 
забезпечення  (Закупівля  та  
безпечного  встановлення  

одержувач  коштів  

зберігання  фільтраційного  насосу  
побутових  відходів  з  обладнанням) 
та  здійснення  інших  Забезпечення  2017-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  Поліпшення  
природоохоронних  екологічно  безпечного  Київської  області  — головний  бюджет  3 010,0 екологічного  
заходів  збирання, перевезення, розпорядник  коштів  стану  

зберігання, Киево-Святошинське  ВУЖКГ  — 
оброблення  одержувач  коштів  
утилізації, видалення, 
знешкодження  
і  захоронення  
побутових  відходів  на  
полігоні  ТПВ, який  
знаходиться  
в  межах  Тарасівської  
сільської  ради  
Придбання  2017-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  * 
спеціалізованої  техніки  Київської  області  — головний  бюджет  

розпорядник  коштів  

Киево-Святошинське  ВУЖКГ  — 
одержувач  коштів  



Проведення  2017-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  20,0 Поліпшення  
екологічного  Київської  області  - головний  бюджет  екологічного  
моніторингу, розпорядник  коштів  стану  
здійснення  забору  Киево-Святошинське  ВУЖКГ  - 
та  аналізу  проб  води  одержувач  коштів  
грунту, повітря  

Розробка  проекту  2017 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  300,0 Поліпшення  
будівництва  паркану  Київської  області  - головний  бюджет  екологічного  
вздовж  лінії  охоронної  розпорядник  коштів  стану  
зони  магістрального  Киево-Святошинське  ВУЖКГ  - 
газопроводу  одержувач  коштів  

Проведення  комплексу  2017-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  1 200,0 Поліпшення  
робіт  Київської  області  - головний  бюджет  екологічного  
з  пересипки  полігону  розпорядник  коштів  стану  
THB ізолюючим  Киево-Святошинське  ВУЖКГ  - 
матеріалом  одержувач  коштів  
Придбання  товарів  для  2019-2020 Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  200,0 Поліпшення  
забезпечення  пожежної  Київської  області  - головний  бюджет  екологічного  
безпеки  полігону  ТПВ  розпорядник  коштів  стану  
у  с. Тарасівка  Киево-Святошинське  

ВУЖКГ  - одержувач  коштів  
Проведення  судової  Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  1 00, 0 
експертизи  Київської  області  - головний  бюджет  

розпорядник  коштів  

Киево-Святошинське  ВУЖКГ  - 
одержувач  коштів  

Оплата  юридичних  Киево-Святошинська  районна  рада  Місцевий  100,0 
послуг  Київської  області  - головний  бюджет  

розпорядник  коштів  

Киево-Святошинське  ВУЖКГ  - 
одержувач  коштів  



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

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

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

стану  

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

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

Заступник  голови 	 О.М. Однороманенко  


