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ВСТУП
Екологічна програма м.Моршина на 2018-2020 роки (далі - Програма)
розроблена у відповідності до чинного в Україні природоохоронного
законодавства та спрямована на реалізацію державної політики України у галузі
довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення
міста від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього
природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи.
Програма є невід’ємною частиною Стратегії розвитку міста Моршина до 2020
року. Основними пріоритетами Програми є здійснення системи заходів,
спрямованих на зниження впливу забруднення навколишнього середовища.
Програма включає в себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із
залученням коштів державного бюджету, коштів державного та обласного фондів
охорони навколишнього природного середовища, коштів природоохоронних
фондів місцевих бюджетів та кошти місцевих бюджетів. Програма передбачає
виконання заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища (Додаток 1).
1. Характеристика стану довкілля м.Моршина
Моршин - місто обласного підпорядкування, добре відоме як один з кращих
бальнеотерапевтичних курортів, розташоване у затишній долині серед
прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м над рівнем моря на території
Львівської області, в 14 км від м. Стрия, 95 км від Івано-Франківська та 82 км від
обласного центру - міста Львова.
Важливим природним фактором курорту є клімат з його особливостями, які
визначаються географічним розташуванням Моршина, характером навколишної
рослинності, ландшафту, іонізацією та вмістом кисню в повітрі та інше.
Кліматичні умови курорту дозволяють на протязі року добре використовувати
природні чинники, що доповнює загальний комплекс лікувальних заходів
Через місто проходить залізнична лінія Стрий – Івано-Франківськ, Моршин –
Львів. У Моршині знаходиться вокзал третього класу, в приміщенні є кафе, бар,
готель. В районі переїзду, неподалік від залізничного вокзалу, знаходиться
автобусна станція. Переважно всі автобусні маршрути здійснюються через
автостанцію міста Моршина.
Основу містоутворюючої бази міста складає курортне господарство, в якому в
даний час зайнято 1800 працюючих. Доповнюють господарський комплекс міста
Моршина промисловість, будівництво, транспорт, зв’язок, торгівля, установи і
організації регіонального значення тощо. Загальна кількість працюючих в місті
складає 3400 працівників.
Найбільшим підприємством курорту є Дочірнє підприємство «Санаторнокурортний комплекс "Моршинкурорт" ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», до складу
якого входять 5 санаторіїв («Перлина Прикарпаття», «Світанок», «Черемош»,
Дністер», «Лаванда»), бальнеологічна лікарня, бювет мінеральних вод. Крім
санаторіїв ДП ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» на території міста діють санаторії: ДП
«Санаторій «Моршинський» Державного управління справами, «Мармуровий
Палац», «Аркадія», «Арніка», пансіонати «Зорецвіт» Генеральної прокуратури
України, «Троянда», «Моршин», спортивно-оздоровча база «Динамо», кімнати

відпочинку ст.Моршин, відпочинково-оздоровчий комплекс «Моршинська вежа»,
«Дюк», «Максим», «Оберіг», «Оріон», «Віват», «Парк+», «Богдан», «Одеса»,
«Боніфацій», туристична агенція «Мінерали Карпат С», гостинний двір «Віта
Люкс», МПП «Нік» та приватні садиби. Промисловість міста в основному
представляють ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ТзОВ
«Українська Геотехнічна Дорога», ТзОВ «Мінзавод»,ТзОВ ВПТ “Медтехніка”, ДП
“Прикарпатське БМУ” ЗАТ “Карпаткурортбуд”, ТзОВ “Вітом”. Комунальні
підприємства
міста:
Підприємство
житлово-комунального
господарства
Моршинської міської ради, КП «Моршинтеплоенерго» та КП «Зелене місто». В
місті функціонує НВК “Середня загальноосвітня школа–ліцей” м.Моршина,
Моршинська школа мистецтв, дошкільний навчальний заклад “Сонечко”, палац
культури, Моршинська міська лікарня, ЛВЛ № 2 Центр реабілітації воїнів ОУНУПА «Говерла», 13 аптек, підприємства побутового обслуговування, громадського
харчування, об’єкти дрібно-роздрібної торгівлі тощо.
1.1. Атмосферне повітря.
На території міста Моршина знаходиться близько 20 підприємств, установ та
організацій різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела
забруднення атмосферного повітря та мають в користуванні понад 800 одиниць
автотранспорту, що є пересувними джерелами забруднення атмосферного повітря
через викиди продуктів спалювання паливно-мастильних матеріалів.
Проблемною залишається організація належного контролю за вмістом
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспортних засобів.
1.2. Водні ресурси.
Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і
є обмеженими і уразливими природними об'єктами (Водний Кодекс України).
До водних ресурсів міста відносяться поверхневі та підземні води.
Поверхневі води – це міський ставок в південно-західній частині міста, лісове
озеро у північній частині на землях Лисовицької сільської ради Стрийського
району та річка Бережниця з притоками. Озера використовуються місцевим
населенням в літній період для масового відпочинку. Велике скупчення людей і
тривале перебування їх на берегах водойм приводить до забруднення прилеглої
території побутовими відходами. Річка Бережниця для масового відпочинку не
використовується. Особливості рельєфу міста сприяють стоку дощових вод з
міської території до ріки та струмків, затоплюючи прилеглі території.
Підземні води - це чотири джерела мінеральних вод: «Боніфацій»,
«Магдалина», «Людмила» і «№ 4», розміщені на землях Стрийського району.
Постачання питної води на м.Моршин здійснюється від централізованої
системи водопостачання, яка живиться з двох джерел: водозабору з підземних
джерел в заплаві р.Стрий, який розташований в районі с.Братківці Стрийського
району та поверхневого водозабору з річки Бережниця, який розташований в
с.Баня Лисовицька (закрито Постановою головного лікаря СЕС 7.12.2009р.).
Водозабори мають розроблені проекти зон санітарної охорони, які не затверджені у
зв’язку з відсутністю погоджень Стрийської районної ради.
Потребують заміни міські водопровідні та каналізаційні мережі, обладнання
насосних станцій тощо. Необхідно провести реконструкцію водопроводу та споруд

на ділянці с.Братківці – м.Моршин, каналізаційно-очисних споруд та
реконструкцію водоочисних споруд поверхневого водозабору з р.Бережниця.
1.3. Земельні ресурси.
Загальна площа земель м.Моршин становить 222,0 га, кількість
землевласників (землекористувачів) – 1614, з них: громадяни, яким надані землі у
власність та користування – 1508 осіб, 57,81 га, в тому числі для здійснення не
сільськогосподарської підприємницької діяльності – 71 особа, 7,41 га; заклади,
установи, організації – 65 од., 34,31 га; промислові та інші підприємства – 14 од.,
14,04 га; підприємства та організації транспорту, зв’язку – 8 од., 10,93 га; частини,
підприємства, організації оборонного комплексу – 2 од., 0,43 га, підприємства і
установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення – 16 од., 42,39 га; водогосподарські підприємства – 3,0 га; землі
запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених
пунктів – 59,07 га.
Інститутом “Містопроект” на замовлення виконавчого комітету міської ради,
проведено коригування генерального плану міста Моршин. Наявні запаси
мінеральних вод дозволяють збільшити кількість місць у санаторно-курортних і
оздоровчих закладах з 3,7 тисяч до 4,8 тисяч місць. Оскільки територіальні резерви
міста вичерпані, генпланом визначено нові адміністративні межі з освоєнням 100
га земель Станківської, 9 га земель Лисовицької сільських рад та 89 га лісів.
Забудова міста, розпочата минулому столітті, не передбачила різкого
зростання кількості автотранспорту в місті. Це привело до завантаженості
автотранспортом міських вулиць, створення самовільних автостоянок на
прибудинкових територіях, поступово знищуючи їх. Теренкур лісопарку, що
знаходиться за межами міста, не утримується в належному стані. Відсутність схеми
розмежування території та недобросовісність власників і орендарів приводить до
засміченості території міста. Довготривала експлуатація інженерних мереж
ремонтів призводить до зниження якості питної води, аварійних витоків нечистот і
заболоченості території, підтоплення підвальних приміщень житлового фонду.
1.4. Поводження з відходами.
Чисельність населення міста складає близько 5,9 тисяч осіб.
Станом на 01.01.2017 року житловий фонд м.Моршин налічує 130,5 тис.м2
загальної площі, 2060 квартир (43 багатоквартирних будинки та 558
індивідуальних будинків). В середньому на одного мешканця м.Моршин припадає
29,9 м2 загальної площі житла. Із загальної площі житлового фонду 93,7% оснащені газом, 82,6% - водопроводом, 80,4% - каналізацією та 78,7% - опаленням
(центральним та індивідуальним).
На території міста щорічно накопичується біля 10,7 тис.куб.м. або 2140,6 т
твердих побутових відходів. Для збору ТПВ використовується 86 контейнерів та
біля 100 урн, які встановлені у місцях інтенсивного пересування людей. Побутове
сміття збирається не сортованим. Додатково по місту встановлено 8 контейнерів
ПП «Центропак» для роздільного збору відходів зі скла та пластику. В місті
облаштовано 23 контейнерні майданчики. Для ефективної роботи комунальних
підприємств необхідне придбання спеціальної автомобільної техніки, оновлення
контейнерних майданчиків та контейнерів для збору побутових відходів та

будівництво сміттєсортувальної станції. Вирішення всіх назрілих питань потребує
значних капіталовкладень.
З місць нагромадження ТПВ збір і перевезення здійснює підприємство,
визначене на конкурсних засадах - ДП «Комунальник Плюс» ТзОВ «Комунальник
1». До вивезення ТПВ згідно графіку залучено 3 одиниці спеціального транспорту.
Розміщення ТПВ проводиться на Стрийському сміттєзвалищі.
Найвагоміші чинники впливу на стан довкілля м.Моршина такі:
● низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;
● застарілі технології виробництва та обладнання комунальних підприємств;
● санітарно-епідеміологічна безпека місць масового відпочинку населення.
Не менш значущими є проблеми покращання стану зеленої зони міста, захист
від впливу фізичних та екзогенних геологічних факторів.
Ці чинники, а також низький рівень екологічної свідомості призводять до
погіршення стану довкілля, забруднення поверхневих вод та земельних ресурсів.
Для досягнення належного ефекту в процесі реалізації природоохоронних
заходів всім суб’єктам господарювання та контролюючим органам в рамках своєї
діяльності та повноважень необхідно забезпечити їх неухильне виконання.
2. Мета і головні завдання програми
Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої
на стабілізацію та поліпшення стану довкілля міста.
Основні напрями та головні завдання:
1)
зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у
водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод
р.Бережниця басейну р. Дністер;
2)
вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,
перевезенням та утилізацією твердих побутових і промислових відходів;
3)
охорона і раціональне використання земель;
4)
розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття;
5)
еколого-просвітницька діяльність.
3. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.
Програма встановлює правила планування природоохоронних заходів з метою
часткового їх фінансування протягом бюджетного року за рахунок коштів фондів
охорони навколишнього природного середовища (ФОНПС):
1. Перелік заходів щодо реалізації Програми формується відповідно до умов,
які визначені Положенням про порядок планування та фінансування
природоохоронних заходів з державного та обласного фондів охорони
навколишнього природного середовища.
2. Головними критеріями відбору природоохоронних заходів за рахунок
коштів ФОНПС є:
 державне та регіональне значення об’єкта (заходу);

 наявність проектно-кошторисної документації;
 високий ступінь готовності об’єкта (робіт) до проведення заходу;
 співфінансування за всіма джерелами акумулювання коштів збору за
забруднення довкілля (Державний бюджет України, Державний фонд ОНПС,
місцевий бюджет, інші кошти);
 спрямування з місцевого бюджету на реалізацію екологічного заходу не
менше ніж 20 % коштів від його загальної вартості.
3. Кошти ФОНПС спрямовуються на фінансування заходів, що відповідають
основним приорітетним напрямам державної політики у вигляді охорони довкілля,
використання природних ресурсів і гарантування екологічної безпеки, визначених
Програмами охорони навколишнього природного середовища, а також Стратегією
та Програмами соціально-економічного та культурного розвитку міста.
4. Основою для розгляду та введення природоохоронного заходу являється
запит на фінансування, форма якого затверджена наказом Міністерства екології та
охорони природних ресурсів від 12.06.2015р. № 194 (державний ФОНПС) та
рішенням Львівської обласної ради від 22.10.2013р. № 906 (обласний ФОНПС) (із
змінами та доповненнями).
Перелік природоохоронних заходів м.Моршина, що передбачають
фінансування із залученням коштів державного, місцевих бюджетів, фондів
охорони навколишнього природного середовища та інших коштів у 2018-2020
роках наведено у додатку 2.
4. Моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми
Моніторинг виконання заходів Програми здійснюється щороку на базі даних
державних і галузевих статистичних спостережень, спеціальних досліджень,
вивчення громадської думки щодо стану довкілля міста Моршина.
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на
розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.
5. Очікувані результати
В результаті реалізації Програми буде забезпечено:
● економію паливно-енергетичних ресурсів;
● зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу;
● покращання водопостачання та якості питної води;
● припинення забруднення р. Бережниця стічними водами;
● використання побутових і промислових відходів як вторинної сировини;
● покращання озеленення території міста та охорону біорізноманіття;
● залучення громадськості до здійснення екологічних програм і різних
природоохоронних заходів та використання громадської думки в процесі
прийняття екологічно значущих рішень.
Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 1
до Екологічної програми
м.Моршина на 2018-2020 роки

Заходи організаційно-технічного характеру, спрямовані на забезпечення
покращення стану навколишнього природного середовища м.Моршина
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

2
Проведення акції „Чисте довкілля” з
залученням жителів міста, працівників установ
та учнів школи
Проведення місячника благоустрою

3
Постійно

4
Виконком міської ради

2 рази на рік

Підприємства, установи і
організації
ПЖКГ

Забезпечення постійного контролю за
екологічним станом р. Бережниця
Забезпечення постійного моніторингу викидів
шкідливих речовин в атмосферу
Проведення інвентаризації та паспортизації
об'єктів благоустрою
Забезпечення постійного лабораторного
контролю якості питної води до вимог ДСПіН
„Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості
централізованого господарсько-питного
водопостачання”
Розробка і забезпечення неухильного
виконання заходів щодо безаварійної роботи
водопровідних та каналізаційних мереж,
систем ливневої каналізації
Проведення інвентаризації та паспортизації
об'єктів благоустрою
Впровадження використання вищої водяної
рослинності (Eichornia crassipes) в комплексі
доочистки каналізаційних очисних споруд у
весняно-літній період
Впровадження концепції безперервної
екологічної освіти

Секретар ради

Постійно
Постійно
Постійно

Підприємства, установи і
організації
Виконком міської ради

Постійно

ПЖКГ, підприємства міста

Постійно

підприємства, установи і
організації

Постійно

Виконком міської ради

Весна-літо
ПЖКГ
Постійно

Управління соціальногуманітарної освіти
Моршинської міської ради,
навчальні заклади міста

Микола Воєвода

Додаток 2
до Екологічної програми
м.Моршина на 2018-2020 роки

Перелік природоохоронних заходів м.Моршина, що передбачають фінансування із залученням коштів державного,
місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища та інших джерел у 2018-2020 роках

Інші

місцевий фрнд
ОНПС

місцевий бюджет

обласний фонд
ОНПС

обласний бюджет

державний фонд
ОНПС

Джерела фінансування
державний бюджет

залишок
01.01.2018кошторисної
вартості на

Назва заходу

загальна
кошторисна
вартість

№
з/п

Термін виконання

Обсяг фінансування

Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду
1

Оновлення природного середовища курорту
2018Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних
28232,61
27852,95 11968,16
0
0
500
2019
територій.
Здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів

2

Придбання вантажопасажирського автомобіля
ГАЗ 330273-758 (4х4)*
Придбання вантажного електромобіля F090*

3

Придбання поливально-прибиральної машини

1

4

1
2
3

1

100

0

15284,79

2019

500

0

0

0

0

450

50

0

0

2020

550

0

0

0

0

500

50

0

0

2019

1350

0

0

1200

0

0

150

0

0

Проведення заходів з озеленення міст і сіл:
2020
150
0
0
0
0
150
0
0
придбання багаторічних зелених насаджень*
Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них

0

Реконструкція каналізаційних очисних споруд
200457858,807
51337,3
0
36700
0
5000
1077,68
20
0
м.Моршина
2018
Реконструкція водопроводу та споруд на ділянці
201838000
38000
15000
0
0
4000
1000
0
18000
с.Братківці – м.Моршин*
2020
Реконструкція водоочисних споруд поверхневого
2020
15000
15000
10000
2000
0
2500
450
50
0
водозабору з р.Бережниця*
Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і
побутових відходів
Забезпечення екологічно безпечного збирання,
2019
1400
1400
0
0
0
1200
200
0
0
перевезення побутових відходів (придбання спец
автомобіля — сміттєвоза з заднім навантаженням)

для м.Моршин Львівської області
2
3
4
5

Придбання спец автомобіля-асенізаційної
машини (вакуумної) КО-503В-9 на базі
автомобіля МАЗ-4381N2 (5м3) або еквівалент)
для м.Моршин Львівської області
Придбання контейнерів для роздільного збору
ТПВ (10 шт. щорічно)*
Облаштування контейнерних майданчиків (10
шт.)*
Придбання дерев'яної дробарки*

2018

1300

0

0

0

0

1000

300

0

0

20182020

105

0

0

0

0

0

105

0

0

2019

150

0

0

0

0

0

150

0

0

2020

250

0

0

0

0

200

50

0

0

Будівництво сміттєсортувальної станції (ціни
6
2020
1258,8
1258,8
1000
0
0
200
58,8
0
0
2016 року)*
Проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією
вод; благоустрій водойм
Розробка проекту землеустрою щодо організації і
встановлення меж території земель водного
1
2018
0
0
0
0
0
0
100
0
0
фонду та водоохоронних зон річки Бережниця в
межах м.Моршина*
Впорядкування водоохоронної зони міського
ставу (виготовлення водогосподарського
паспорту ставу, проекту землеустрою щодо
2
2018
0
0
0
0
0
0
80
0
0
організації і встановлення меж території земель
водного фонду та водоохоронних зон міського
ставу м.Моршин тощо)*
Заходи щодо відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану русла р. Бережниця з метою
3 захисту від шкідливої дії вод на території
2020
700
700
0
0
0
600
100
0
0
м.Моршина Львівської області (в т.ч.
реконструкція трубчатого переїзду по
вул.І.Франка)*
Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів, будівництво (реконструкція) гідротехнічних,
берегоукріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд
Регулюючі та берегоукріплювальні роботи на
р.Бережниця для захисту від підтоплення
1 паводковими водами житлових будинків та
2019
1900
1900
0
1500
0
350
0
50
0
присадибних ділянок у м.Моршин Львівської
області (капітальний ремонт)*
Усього:
37968,16
41400
0
16650
4021,48
120
33284,79
*назви об'єктів, а також обсяги та джерела фінансування орієнтовні та будуть уточнюватися

Секретар ради

Микола Воєвода

Додаток 3
до Екологічної програми
м.Моршина на 2018-2020 роки

Перелік завдань, заходів та показників Екологічної програми м.Моршина на 2018 – 2020 роки
№
з/п

1

2

Назва завдання

Розвиток природнозаповідного фонду,
збереження
біологічного та
ландшафтного
різноманіття

Зменшення обсягів
скидання
неочищених та
недостатньо
очищених стоків у
водні об’єкти та
поліпшення
екологічного стану
поверхневих вод
басейну ріки Дністер
та ін

Перелік заходів
завдання
Проведення заходів,
спрямованих на
запобігання
знищенню чи
пошкодженню
природних комплексів
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду, відтворенням
та охороною
природних ресурсів

Будівництво,
реконструкція чи
ремонт споруд для
очищення стічних вод,
системи роздільної
каналізації,
каналізаційних мереж
і споруд на них

Проведення заходів
щодо відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного
режиму та санітарного

Показники виконання заходу, один. виміру
затрат
обсяг витрат на проведення заходів, тис. грн
продукту
кількість територій та об’єктів природно-заповідного
фонду на яких реалізовано заходи, од.
ефективності
середні витрати на проведення заходів, спрямованих
на запобігання знищенню чи пошкодженню
природних комплексів територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, тис. грн/од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію чи
ремонт споруд для очищення стічних вод,
каналізаційних мереж і споруд на них, тис. грн
продукту
кількість об’єктів будівництва, реконструкції чи
ремонту споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і
споруд на них, од.
ефективності
середні витрати на будівництво, реконструкцію чи
ремонт споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і
споруд на них , тис. грн/од.
якості
ступінь готовності, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів, тис. грн
продукту
кількість об’єктів, на яких проведено заходи щодо
відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану, а також
заходи для боротьби з шкідливою дією вод, од.

Виконавець заходу,
показника

Джерело
фінансування

Очікуваний результат

Комунальні
підприємства

Кошти,
державного та
місцевих
бюджетів,
фондів ОНПС,
інші кошти

Збереження біологічного
різноманіття, розвиток
туристичної інфраструктури
та привабливості для
відвідувачів, підвищення
рівня екологічної свідомості
мешканців, покращення
умов відпочинку населення

Моршинська міська
рада, комунальні
підприємства

Кошти,
державного та
місцевих
бюджетів,
фондів ОНПС

Забезпечення необхідних
нормативних показників
очищення стічних вод,
зменшення обсягів скидання
неочищених та недостатньо
очищених стоків у водні
об’єкти, ліквідації
забруднення поверхневих
вод

Моршинська міська
рада, комунальні
підприємства

Кошти,
державного та
місцевих
бюджетів,
фондів ОНПС

Відновлення гідрологічного
режиму та санітарного стану
р.Бережниця та струмків для
збільшення їх пропускної
здатності

стану річок, а також
заходів для боротьби з
шкідливою дією вод;
благоустрій водойм

3

4

Вирішення
основних проблем,
пов’язаних з
екологічно
безпечним збором,
зберіганням,
утилізацією,
переробкою та
захороненням
твердих побутових і
промислових
відходів

Будівництво,
реконструкція та
облаштування
полігонів твердих
побутових відходів,
здійснення заходів
щодо мінімізації,
утилізації та
переробки
промислових і
побутових відходів

Охорона і
раціональне
використання
земель

Проведення заходів із
захисту від
підтоплення і
затоплення територій,
сільськогосподарсь
ких угідь та ін.
об’єктів, будівництво
(реконструкція)
гідротехнічних,
берегозакріплювальних, протизсувних,
протиобвальних
споруд

Секретар ради

ефективності
середні витрати на проведення заходів щодо
відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а
також заходів для боротьби з шкідливою дією вод,
тис. грн/од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та
облаштування полігонів твердих побутових відходів,
здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та
переробки промислових і побутових відходів, тис.
грн
продукту
кількість проведених заходів, од.
ефективності
середні витрати на будівництво, реконструкцію та
облаштування полігонів твердих побутових відходів,
здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та
переробки промислових і побутових відходів, тис.
грн/од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів із захисту від
підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів, тис. грн
продукту
кількість населених пунктів, на територіях яких
проведено заходи із захисту від підтоплення і
затоплення територій, сільськогосподарських угідь
та ін. об’єктів, од.
ефективності
середні витрати на проведення заходів із захисту від
підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів, тис.
грн/од.
якості
ступінь готовності заходів із захисту від підтоплення
і затоплення територій, сільськогосподарських угідь
та ін. об’єктів, %

Моршинська міська
рада

Моршинська міська
рада, комунальні
підприємства

Кошти,
державного та
місцевих
бюджетів,
фондів ОНПС

Мінімізація утворення
твердих побутових відходів
та зменшення їх негативного
впливу на здоров’я людей та
навколишнє природне
середовище, створення умов,
що сприятимуть
забезпеченню утилізації,
знешкодженню та
захороненню твердих
побутових відходів

Моршинська
міська рада,
комунальні
підприємства

Збільшення пропускної
здатності притоків річок,
каналів для пониження рівня
води, припинення
затоплення
сільськогосподарських угідь,
садиб мешканців, ін.
об’єктів, відновлення флори
та фауни

Микола Воєвода

