
УКРАЇНА 
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьоме скликання 
( Тридцять друга сесія)

Р І Ш Е Н Н Я
Л/  2018 року №

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.01.2018 № 995 
«Про затвердження Програми 
реалізації природоохоронних 
заходів міста В арапі 
на 2018-2020 роки»

З метою запобігання забруднення навколишнього природного 
середовища, відповідно до поточної редакції від 25.09.2015 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження 
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», на 
підставі п.22 ч.І ст.26, ч.І. ст.59, ч.2 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської 
ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1 Внести зміни до рішення міської ради від 23.01.2018 №995 «Про 
затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 
2018-2020 роки» (далі -  Програма), а саме:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.
1.2. В розділі 4 Програми

- таблицю 1 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.
- таблицю 2 викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.
- таблицю 3 викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.

1.3. В розділі 5 Програми
- таблицю 4 викласти в новій редакції, згідно з додатком 5.

2. Рішення міської ради від 17.07.2018 №1116 Про внесення змін до 
рішення міської ради від 23.01.2018 № 995 «Про затвердження Програми 
реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 2018-2020 роки» 
вважати таким, що втратило чинність.

3. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з 
міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених 
рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.



4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу 
службових обов’язків та постійну комісію з питань комунального майна, 
житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.



£
Додаток 1 

до рішення міської ради 
/jy£^p//y 2018 року № -ҐЗЄЗ

ПАСПОРТ
Програми реалізації природоохоронних заходів міста Вараш

на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми

Міський голова

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення міської 
програми:

Розпорядження міського голови 
від 13 липня 2017 року № 262-р 
«Про розробку проектів міських 
цільових програм на 2018-2020 рік»

3. Розробник програми: Відділ майна комунальної власності 
міста виконавчого комітету Вараської 
міської ради

4. Співрозробники програми: -
5. Відповідальний виконавець 

програми:
Виконавчий комітет Вараської міської 
ради (відділ майна комунальної власності 
міста)

6. Учасники програми: КМКП, КП «Благоустрій» BMP, 
Виконавчий комітет Вараської міської 
ради

7. Термін реалізації програми: 2018-2020 роки
8. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь 
у виконанні програми:

Міський бюджет

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації програми

1130,169 тис. грн.

9.1. коштів місцевого бюджету 1130,169 тис. грн.
9.2. кошти державного 

бюджету -

Тзп міського голови О.Мензул



Додаток 2 
до рішення міської ради 

d Ґ 2018 року № У"ЗбіЗ

Завдання, заходи та строки виконання 
Програми реалізації природоохоронних заходів міста на 2018-2020 роки

Таблиця 1

№
з/п Найменування заходу

Строки 
впроваджен 

ня, роки
Виконавці Всього

Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.

2018 2019 2020

і 2 3 4 5 6 7 8

1 Придбання зелених насаджень, міндобрив та 
засобів захисту рослин

2018-2020

КП "Благоустрій" 
BMP 140,00 140,00

2

Придбання насосного і технологічного 
обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних системах

кмкп 595,210 318,820 136,390 140

3
Послуги з проведення мікробіологічних та 
санітарно-хімічних досліджень водойм та 
піску в м. Вараш

Виконавчий 
комітет BMP 4,419 4,419 0

t
0

4
Капітальний ремонт укріплення правого 
берега річки Стир в м.Вараш (біля 
пішохідного мосту) Рівненської області

УМАКБ 390,540 390,540 0

ВСЬОГО ------------------- 1130,169 323,239 666,930 140,000

Тзп міського голови МУіСНЗУЛ
язс/і



Додаток З 
до рішення міської ради

с /У  j t b f f W S  2018 року № / 5 б ' >̂

Очікувані результати виконання Програми реалізації природоохоронних заходів міста
на 2018-2020 роки

Таблиця 2

№
з/п Найменування завдання, заходу Найменування показників 

виконання завдання
Одиниця

виміру Всього
Зазначений показник

2018 2019 2020
1 2 3 4 4 5 6 7

1 Придбання зелених насаджень, міндобрив 
та засобів захисту рослин декоративні насадження шт 650 650

2

Придбання насосного і технологічного 
обладнання для заміни такого, що 
використало свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних системах

засувки чавунні ЗОчббр Ду 400 шт 1 1
коліно 90x500/250 з бурт втулкою 
250 шт 1 1

затвор щитовий з ручним приводом 
ЗЩР (340x600) шт 7 5 2

Насос ЕЦВ 8-40-90 шт 1 1

Насосний агрегат ДЗ 20/50 шт 1 1

3
Послуги з проведення мікробіологічних та 
санітарно-хімічних досліджень водойм та 
піску в м. Вараш

мікробіологічні дослідження к-ть 53 53

санітарно-хімічні дослідження к-ть 98 98

4
Капітальний ремонт укріплення правого 
берега річки Стир в м.Вараш (біля 
пішохідного мосту) Рівненської області

площа тис.м.кв. 0,769



Додаток 4 
до рішення міської ради 

y tc £ p / / j  2018 року №

Ресурсне забезпечення Програми реалізації природоохоронних заходів міста
на 2018-2020 роки

Таблиця З

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання програми

Етапи виконання програми, роки
Усього витрат на виконання 

програми, тис.грн2018 2019 2020

1 2 3 4 5
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі: 323,239 666,930 140,000 1130,169

- бюджет міста 323,239 666,930 140,000 1130,169
- державний бюджет 0 0 0 0

- інші кошти 0 0 0 0



Додаток 5 
до рішення міської ради

2018 року № Y 3 & 3

5. Напрямки діяльності та заходи Програми реалізації природоохоронних заходів міста
на 2018-2020 роки

Таблиця 4

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
Перелік заходів програми

Строк
виконан

ня
заходу,
роки

Вико
навці

Джерела
фінансуван

ня
Всього

Орієнтовні обсги 
фінансування, тис. грн. Очікуваний

результатпоки

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Придбання
Придбання зелених насаджень, 
міндобрив та засобів захисту 
рослин

2018 - 
2020

,И';' ''Г'а"

* О'/*'"' '
. . .  ч

КП 
"Благоустрі 

й" BMP

Міський 
бюджет 

(Природоохоро 
нний фонд)

140,00 140,00 Озеленення
міста

2 Придбання

Придбання насосного і 
технологічного обладнання для 
заміни такого, що використало 
свої технічні можливості на 
комунальних каналізаційних 
системах

кмкп 595,210 318,820 136,390 140,000

Запобігання
забрудненню

навколишнього
природного
середовища

3 Досліджен
ня

Послуги з проведення 
мікробіологічних та санітарно- 
хімічних досліджень водойм та 
піску в м. Вараш

Виконавчи 
й комітет 

BMP
4,419 4,419 0 0

4 Капітальний
ремонт

капітальний ремонт 
укріплення правого берега 
річки Стир в м.Вараш (біля 
пішохідного мосту) Рівненської

УМАКБ 390,540 390,540 0>

ВСЬОГО % 1130,169 323,239 666,930 140,000

Тзп міського голови / *  Л /  ^о^О .М ензул


