
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №590

29 березня__2018 р. ЗО сесія 7 скликання

Про хід виконання Регіональної програми охорони навколишнього
природного середовища та раціонального використання природних 

ресурсів на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Вінницької 
обласної Ради о скликання від 18 грудня 2012 року № 418

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону навколишнього 
природного середовища”, „Про основні засади (стратегії) державної екологічної 
політики України на період до 2020 року” від 21 грудня 2010 року №2818, 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 „Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів”, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2020 року, затвердженої рішенням 38 сесії Вінницької обласної 
Ради о скликання від 24 червня 2015 року № 893, враховуючи рішення 27 сесії 
Вінницької обласної Ради 7  скликання від 20 грудня 2017 року № 513 „Про 
план роботи обласної Ради 7 скликання на 2018 рік”, клопотання обласної 
державної адміністрації, висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації 
Ткачука М.Ф. „Про хід виконання Регіональної програми охорони 
навколишнього природного середовища та раціонального використання 
природних ресурсів на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії 
Вінницької обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року № 418” взяти до 
відома (додається).

2. Департаменту фінансів Вінницької обласної державної адміністрації 
(Копачевський М.А.), Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації 
(Мережко В.М.) та ф Департаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації 
(Ткачук М.Ф.) посилити контроль за фінансуванням та виконанням заходів цієї 
Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціональної: зикористання надр (Крисько В.Г.), з 
питань бюджету, фінансів та обласних ограм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення чЗ^сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 18 р. № Ж О

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Регіональної програми охорони навколишнього 
природного середовища та раціонального використання природних 

ресурсів на 2013-2018 роки, затвердженої рішенням 13 сесії Вінницької 
обласної Ради 7 скликання від 18 грудня 2012 року №418

В рамках Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2020 року в сфері екологічної безпеки 
Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації спільно з органами виконавчої влади та 
місцевого самоврядування на місцях реалізується Регіональна програма 
охорони навколишнього природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів на 2013-2018 роки, затверджена 
рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 18 грудня 
2012 року №418, яка узгоджена з Національним планом дій з охорони 
навколишнього природного середовища, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р, та Законом 
України «Про основні засади (стратегії) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року від 21 грудня 2010 року №2818.

Метою Програми є стабілізація і поліпшення стану навколишнього 
природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до 
соціально-економічного розвитку для гарантування екологічно безпечного 
природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження 
екологічно збалансованої системи природокористування та збереження 
природних екосистем.

Фінансування виконання заходів Програми передбачається з таких 
джерел: кошти державного, обласного та інших місцевих бюджетів; 
місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища; кошти 
підприємств.

Основним джерелом реалізації Програми є обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища в складі обласного бюджету.

При діючій законодавчо-нормативній базі надходження до фонду 
охорони навколишнього природного середовища складаються лише із 
коштів від сплати екологічного податку та фінансових санкцій за збитки, 
завдані навколишньому природному середовищу.



Основними напрямами реалізації цілей та завдань Програми є :
1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.
2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної 

безпеки.
3. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і 

формування екологічної мережі.
4. Непередбачувані природоохоронні заходи.

Загальний обсяг коштів, передбачений в обласному бюджеті на
2017 рік, який спрямовувався на реалізацію природоохоронних заходів 
«Регіональної програма охорони навколишнього природного середовища 
та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки» 
становив понад 89,5 млн. грн., з яких освоєно близько 84,6 млн. грн., що 
складає 94,5% від запланованого в бюджеті. Залишок невикористаних 
коштів, відповідно до Порядку планування та використання коштів 
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було 
повернуто до обласного бюджету.

Якщо зупинитися на напрямках Програми, то за напрямком
1 «Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості» у звітному 

році з обласного фонду ОНПС реалізовано заходів, які спрямовані на 
підвищення рівня екологічної свідомості населення на загальну суму 
121 у 6 тис.грн.

Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА було проведено наступні заходи:

• виготовлення та розміщення зовнішньої соціальної екологічної 
реклами на тему -  сортування твердих побутових відходів. Рекламні 
повідомлення зі слоганом «Сортуй сміття -  обирай, де ти хочеш жити!» 
було розміщено на 20 бігбордах на території Вінницької області 
(71,6 тис.грн.);

• проведено роботу із підготовки матеріалів та видано науково- 
популярне видання "Птахи Вінниччини", де відображено всі види птахів, 
що зафіксовані на території області (240 видів), що становить 58% 
орнітофауни України (50,0 тис.грн).

В рамках реалізації заходів за напрямком
2 «Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня 

екологічної безпеки» у 2017 році профінансовано та освоєно заходів на 
загальну суму 58 млн. 168 тис. грн., із яких 52 млн. 836 тис. грн. з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 5 
млн. 332 тис. грн. за рахунок співфінансування з місцевих бюджетів, 
серед іншого на:



2.1. Будівництво та реконструкцію очисних споруд каналізації в 
ряді населених пунктів області а саме: м.Гайсин, м.Ямпіль, смт.Глухівці 
Козятинського району; Тиврівський будинок-інтернат геріатричного 
профілю; с.Нова Гребля, Калинівського району, КЗ "Козятинська обласна 
туберкульозна лікарня", КП «Хмільникводоканал» м.Хмільник на загальну 
суму 12 млн. 871 тис. грн. із яких 12 млн. 94 тис. грн, з обласного фонду 
охорони навколишнього середовища та 777,0 тис.грн. за рахунок 
співфінансування з місцевих бюджетів.

2.2. Для забезпечення сприятливого гідрологічного режиму водних 
об'єктів з метою відновлення і підтримання сприятливого санітарного 
стану річок, а також боротьбою з шкідливою дією вод придбано 
земснаряд (З 000,0 тис.грн.), проведено роботи з розчистки та 
берегоукріплення на 11 водоймах області, на що з фонду виділено 
5 млн. 719 тис. грн. та залучено співфінансування з місцевих бюджетів у 
розмірі 888, 0 тис.грн.

Таким чином, на вищезазначені заходи освоєно 9 млн.607 тис. грн.у 
із яких 8 млн. 719 тис.грн. з фонду охорони навколишнього середовища 
та 888 тис.грн. за рахунок співфінансування, серед іншого на:

• реконструкцію гідротехнічної споруди на річці Русава, 
с.Клембівка Ямпільського району;

• благоустрій берегової лінії та очистка русла річки Вушанка, 
с.Буша Ямпільського району;

• будівництво підпірних стінок від ПК0+00 до ПК2+00 для 
укріплення берегів річки Дерло та розчистка русла в межах міста 
Могилева-Подільського;

• благоустрій та поліпшення екологічного стану ставка з 
відновленням прибережної території по вул.Вугринівська м. Хмільник;

• реконструкція гідроспоруди з розчищенням русла річки у 
с.Юхимівка Шаргородського району;

• очистка та берегоукріплення річки Лозова, правої притоки 
р.Мурафа (басейн р.Дністер), с.Гонтівка Чернівецького району;

• реконструкція та поліпшення технічного стану і благоустрій 
водойми № 1, с.В.Остріжок Хмільницького району/

• реконструкція ставу з його екологічним поліпшенням, 
с.Михайлівка Тульчинського району;

• реконструкція гідротехнічної споруди на ставку в с. Студена 
Піщанського району;

• очистка струмка Безіменного правої притоки річки Немінка 
(басейн річки Південний Буг), розташований на територіх Іллінецької 
сільської ради Іллінецького району;

• очистка ставка від мулових наносів на струмку безіменному 
лівої притоки р.Ровець (басейн р.Південний Буг) в с. Почапинці 
Жмеринського району.



Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 
ресурсів Вінницької ОДА у січні місяці 2018 року розпочато роботи по 
заходу «Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла 
річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця- 
Калинівка протяжністю 900 м. в межах смт.Стрижавка Вінницького 
району Вінницької області». За результатами відкритих торгів підписано 
договір на 4 500,0 тис.грн.

2.3. З метою попередженя потрапляння забруднення в атмосферне 
повітря Ладижинською міською радою було реалізовано захід з 
технічного переоснащення ГОУ блоку №1 ДТЕК "Ладижинська ТЕС" 
(електрофільтрів енергоблоку) з обласного фонду охорони навколишнього 
середовища виділено 20 млн.грн.

2.4. Протягом минулого року у Вінницькій області інтенсивно 
реалізовувалися заходи із будівництва та технічного оснащення 
сортувальних комплексів та ліній, забезпечення обладнанням для збору 
та сортування ТПВ. На дані заходи було освоєно 15 млн. 467 тис. грн. із 
них з фонду - 11 млн. 799 тис. 600 грн., за рахунок співфінансування з 
місцевих бюджетів З млн.667 тис. грн., серед іншого на наступні заходи:

• будівництво сміттєсортувального комплексу на території 
полігону твердих побутових відходів у м.Іллінці (2 550,0 тис.грн.). 
Загальна вартість проекту 10 000 тис.грн. Продовження реалізації заходу 
передбачається проводитися за кошти місцевого бюджету;

• придбання, встановлення сортувальної лінії твердих 
побутових відходів, м.Хмільник (4 000,0 тис.грн.). За результатами 
відкритих торгів закуплено сміттєсортувальну лінію твердих побутових 
відходів з пакувальними пресами за 8000,0 тис.грн. На початку 2018 року 
буде здійснено монтаж вищезазначеного обладнання та введено його в 
експлуатацію;

• придбання модульної станції на полігон ТПВ в м.Калинівка 
«Мобільна сортувальна лінія твердих побутових відходів» (3 000 тис.грн.). 
Тривають роботи по введеню в експлуатацію об’єкта у 2018 році;

• придбання контейнеровоза для Д П  «Укрветсанзавод» 
Тульчинська філія з метою перевезення та знешкодження 
сільськогосподарських і промислових відходів (1250,0 тис.грн.).

Разом з тим, придбано 363 контейнери для роздільного збирання 
твердих побутових відходів (с. Нова Гребля Капинівського р-ну/ 
с.Багринівці Літинського р-н., смт.Вендичани Могилів-Подільського р-ну, 
смт Брацлав, Немирівського р-ну та інші територіальні громади).

Одночасно, у 2017 році дофінансовано роботи по будівництву 
сортувальної лінії на полігоні ТПВ в смт.Муровані Курилівці 
(4 078,7 тис.грн.), яка введена влітку в експлуатацію.



2.5. У 2017 році продовжено роботи із перезатарення непридатних 
хімічних засобів захисту рослин в 13 населених пунктах 8 районів 
Вінницької області у кількості 53500 кг на загальну суму 223,395 тис. грн. 
(2016 рік перезатарено непредатних ХЗЗР в 23 населених пунктах 
9 районів області у кількості 1838500 кг на загальну суму 
378,743 тис. грн.).

Таким чином, на вищезазначені роботи проведені відповідно до 
ліцензійних умов Головним управлінням надзвичайних ситуації у 
Вінницькій області було виділено загалом 602, 138 тис. грн.

3. Третім суттєвим напрямком реалізації екологічної політики в 
області та Регіональної програми є «Припинення втрат біологічного та 
ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі» у 2017 
році профінансовано та освоєно заходів на загальну суму
2 млн. 847 тис. грн. із яких 2 млн. 765 тис.грн. з обласного фонду 
охорони навколишнього середовища та 82,0 тис.грн. за рахунок 
співфінансування місцевих бюджетів, серед іншого на:

• проведено роботи по збереженню та відтворенню первісного 
вигляду парку пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення "Сокілецький парк", який розташований у Немирівському 
районі;

• здійснено заходи з озеленення смт Тростянець;
• реалізовано ряд заходів щодо збереження ландшафту парку - 

пам’ятки садово-паркового мистецтва П’ятничанський парк;
• проведено заходи по збереженню та відтворенню первісного 

вигляду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення 
"Парк ім.О.І.Ющенка";

• для збереження диких видів тварин, занесених до Червоної 
книги України, ДП «Держлісгосп» проведено закупівлю кормів для 
підгодівлі зубра європейського;

• з метою проведення заходів з виявлення запасів природних 
рослинних ресурсів, визначення та обгрунтування затрат на їх охорону і 
відтворення, виготовлено матеріали базового лісовпорядкування -  
зведенний таксаційний опис по лісах ВОКСЛП «Віноблагроліс»;

• для реалізації Вінницьким обласним управлінням лісового та 
мисливського господарства заходів щодо охорони тваринного світу та 
боротьби з браконьєрством придбано трактор для обслуговування 
мисливських угідь;

• для забезпечення заходів щодо охорони тваринного світу та 
боротьби з браконьєрством, а саме придбання матеріально-технічних 
засобів та палива.



У 2017 році здійснювалося фінансування заходів Департаменту 
розпочатих у 2016 році, зокрема за проведенні роботи із відновлення 
природних комплексів Чернятинського, Михайловецького, Сутиського, 
Комаргородського, Верхівського, Ободівського парків та парку «Вікторія» 
на суму 872,0 тис. грн.

Разом з тим, частково профінансовано розробку проекту 
землеустрою регіонального ланшафтного парку "Немирівське Побужжя" 
(300,0 тис.грн.).

Окрім того, у 2018 році планується розчистка та відновлення 
природних комплексів ще 11 парків-пам’яток садово-паркового 
мистецтва.

4. За четвертим напрямком «Непередбачувані природоохоронні 
заходи», що увійшли до Програми (будівництво каналізаційних мереж 
населених пунктів, закупівля сміттєзбиральної техніки та інше), 
профінансовано та освоєно природоохоронних заходів на 34 млн 750 тис. 
грн. із яких 28 млн. 864 тис. грн. з обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища та 5 млн. 886 тис грн. за рахунок 
співфінансування з місцевих бюджетів, серед іншого на:

4.1. Роботи з розбудови каналізаційних мереж м.Вінниці та 
районів області (Липовецький, Немирівський, Тульчинський), на що 
виділено з фонду на суму 15 млн. 454 тис. грн. та забезпечено 
співфінансування з місцевих бюджетів на у розмірі 2 лілн.606 тис. грн.

4.2. Придбання матеріально-технічної бази для збирання, 
транспортування та складування ТПВ, на що виділено
11 млн. 140 тис.грн. з обласного ФОНПС та забезпечено 
співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі 3 млн. 280 тис. грн., а 
саме:

• придбано 9 сміттєвозів для збирання та вивезення побутових 
відходів, що утворюються на території наступних громад: смт Турбів 
Липовецького р-ну, Немирівської міської ради, смт. Вапнярка 
Томашпільського р-ну, с. Ободівка Тростянецького р-ну, с.Новоободівська 
Тростянецького р-ну, с.Рахни-Лісові Шаргородського р-ну, с.Плебанівка 
Шаргородського р-ну Калинівської міської об’єднаної територіальної 
громади на загальну суму 8 млн. 700 тис. грн. (співфінансування з 
місцевих бюджетів 2 млн. 503 тис. грн.);

• здійснено будівництво та облаштування майданчиків для 
роздільного збору твердих побутових відходів: в с.Бережани 
Калинівського р-ну, в 10-ти освітніх закладах Крижопільського р-ну, на 
території Гніванської міської ради, с.Уланів Хмільницького р-ну, 
м.Шаргород на загальну суму 2 млн. 440 тис. грн. (співфінансування з 
місцевих бюджетів 777, 0 тис. грн.).



4.3. На підставі рішення районної комісії по безхазяйних відходах 
Калинівської РДА за рахунок коштів обласного фонду ОНПС у сумі 
170,0 тис.грн., було проведено збір вивіз та утилізацію люміністентних 
ламп, що є відходами І класу небезпеки, на території Сальницької 
сільської ради.

4.4. Одночасно, з обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища, було профінансовоно в якості співфінансування 
для придбання обладнання та машини для збору, транспортування, 
перероблення відходів лісозаготівельної промисловості 2100,0 тис.грн.

Таким чином, у 2017 році на природоохоронні заходи за 4-ма 
напрямками «Регіональної програми охорони навколишнього природного 
середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-
2018 роки» профінансовано та освоєно коштів на загальну суму 
95 млн. 986 тис. грн., з яких 84 млн. 686 тис. грн. з обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища та 11 млн. 300 тис.грн. 
за рахунок співфінансування місцевих бюджетів.

Заступник голови обласної Ради М.Кременюк


