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Паспорт Програми 

 

1 Назва Програми Програма охорони навколишнього природного 

середовища на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки 

2 Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Краснокутської селищної 

ради 

3 Нормативно-правові 

акти, що стали 

підставою для 

розроблення Програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Податкового кодексу України Закони 

України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про благоустрій 

населених пунктів», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 

затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» 

4 Розробник Програми Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради 

5 Співрозробники 

Програми 

Сектор з питань цивільного захисту, оборонної 

та мобілізаційної роботи апарату селищної ради, 

фінансове управління селищної ради, старости 

старостинських територій апарату селищної 

ради, відділ фінансово-господарського 

забезпечення апарату селищної ради, 

Комунальне підприємство з водопостачання та 

водовідведення «Джерело», Виробниче 

управління житлово-комунального господарства 

6 Відповідальний 

виконавець 

Відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату селищної ради 

7 Організації-

співвиконавці 

Програми 

Сектор з питань цивільного захисту, оборонної 

та мобілізаційної роботи апарату селищної ради, 

фінансове управління селищної ради, старости 

старостинських територій апарату селищної 

ради, відділ фінансово-господарського 

забезпечення апарату селищної ради, 

Комунальне підприємство з водопостачання та 

водовідведення «Джерело», Виробниче 

управління житлово-комунального господарства 

8 Термін реалізації 

Програми 

2022-2024 роки 



9 Загальний обсяг 

фінансування, 

необхідного для 

реалізації Програми, 

всього, грн., 

у тому числі: 

44 202738,0 

9.1 кошти державного 

бюджету 

5 000 000,0 

9.2 кошти обласного 

бюджету Харківської 

області 

1 581 896,0 

9.3 кошти бюджету 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади, 

37 620 842,0 
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 1. Загальні положення 

 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 

життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку територій. 

Головним аспектом розвитку селищної територіальної громади є 

реалізація природоохоронних заходів, спрямованих на збереження безпечного 

для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту 

життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. 

Ініціатором розроблення Програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Краснокутської селищної територіальної громади на 

2022-2024 роки (далі – Програма) є виконавчий комітет Краснокутської 

селищної ради. Програму розроблено відділом житлово-комунального 

господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради,   

відповідно до Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать 

до природоохоронних заходів». 

Програма визначає основні напрямки дій та етапи робіт з метою 

покращення стану навколишнього природного середовища на території 

Краснокутської селищної ради. 

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

 

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на території 

громади, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації 

спільних дій виконавчого комітету ради, підприємств, установ, організацій та 

населення. Необхідність розробки програми зумовлена зміною екологічного 

стану навколишнього природного середовища. 

Головним завданням у вирішенні екологічних проблем має бути зниження 

негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне 

середовище, збереження екологічно безпечного середовища для життя і 

здоров’я людей та різноманітних біоресурсів. 

 

3. Мета Програми 

 

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в 

галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я 

мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого 



забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії 

взаємодії суспільства і природи. 

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення 

екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та 

поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на 

місцевому рівні. 

Програма визначає пріоритети екологічної політики на підвідомчій 

території, основні завдання з охорони довкілля і раціонального використання 

природних ресурсів, шляхів їх досягнення, координацію дій державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми 

 

Програма визначає основні напрямки дій, терміни та етапи робіт з метою 

поліпшення стану навколишнього середовища. 

Виконання передбачених Програмою природоохоронних заходів буде 

забезпечуватися шляхом сприяння їх реалізації, об’єднання та координації 

зусиль виконавчого комітету ради, природоохоронних організацій, 

підприємств, наукових установ, засобів масової інформації, населення та 

громадських організацій, залучення зацікавлених сторін до вирішення 

пріоритетних проблем. 

Визначення пріоритетних напрямів реалізації екологічної політики 

громади є основними у проведення ефективної і цілеспрямованої 

діяльності у сфері охорони довкілля території громади. 

Визначення пріоритетності необхідне для врахування при:  

- розробленні першочергових заходів Програми;  

- прийняття рішень щодо першочерговості фінансування заходів 

Програми. 

Ураховуючи сучасний екологічний стан громади та існуючі фактори 

негативного впливу на нього, пріоритетними напрямами завдань програми для  

охорони навколишнього природного середовища, забезпечення 

екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів на території громади є: 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

2. Охорона атмосферного повітря 

3. Охорона і раціональне використання земель 

4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів          

5.  Збереження природно-заповідного фонду 

6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів 

7.  Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,    оцінка впливу на 

довкілля, стратегічна екологічна оцінка,  організація праці, забезпечення участі 

у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування,         

впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища.     



Програма враховує пріоритетні завдання, спрямовані на вирішення цілого 

комплексу природних проблем, з урахуванням зацікавленості всіх 

адміністративних територій громади. 

Напрями діяльності та завдання Програми спрямовуються на вирішення 

першопричин найбільш пріоритетних проблем, що має призвести до ліквідації 

або запобіганню негативних наслідків природокористування. 

Завдання і заходи з виконання Програми, які визначені у Додатку 1 до 

Програми, спрямовані на наступні пріоритетні цілі та напрями діяльності. 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів. 

Завдання цього напряму передбачають організацію роботи щодо 

покращення якості зворотних вод шляхом підвищення ефективності 

функціонування водопровідно-каналізаційних господарств та очисних споруд, 

поліпшенням стану та благоустрій водойм. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо: 

- будівництва   у  населених  пунктах,  на  новобудовах  і розширення  та 

реконструкція  на  діючих  підприємствах необхідних споруд для очищення 

стічних вод,  що утворюються в промисловості,  комунальному господарстві, 

інших галузях народного господарства. 

2. Охорона атмосферного повітря 

Завдання цього напряму передбачають організацію роботи щодо 

забезпечення належної якості атмосферного повітря. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо: 

- проведення  робіт  з  інвентаризації  джерел  забруднення навколишнього 

природного середовища. 

3. Охорона і раціональне використання земель. 

Завдання цього напряму передбачають організацію роботи щодо 

забезпечення охорони земель. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо: 

- рекультивації  порушених  земель та використання родючого шару ґрунту 

під час проведення  робіт,  пов'язаних  із  порушенням земель; 

- рекультивація  територій  полігонів  твердих побутових відходів. 

4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.          

Завдання цього напряму передбачають організацію роботи щодо 

збереження та збільшення рослинних ресурсів. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо: 

- запобігання  виникненню  і ліквідація лісових та степових пожеж і 

пожеж торфовищ та їх наслідків на території Краснокутської селищної 

територіальної громади; 

- ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів на території 

Краснокутської селищної територіальної громади; 

- заходи з озеленення населених пунктів. 

5.  Збереження природно-заповідного фонду. 

Завдання цього напряму передбачають організацію роботи щодо 

збереження та розширення об’єктів природно-заповідного фонду. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо:  



- будівництва,   обладнання,   реконструкція  і  розширення об'єктів 

(майстерень,  кордонів, установок для миття машин з безстічним  циклом,  

мостів,  доріг,  стежок,  огорож і вольєрів) з  метою  збереження  та  відтворення 

природних  екологічних  систем  і  пов'язаних  з  діяльністю   цих установ, а     

також     витрати     на     утримання     об'єктів природно-заповідного фонду; 

- розроблення  документації із землеустрою для територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. 

6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів. 

Завдання цього напряму передбачають заходи щодо екологічно 

безпечного централізованого збирання та своєчасного  вивезення ТПВ, 

ліквідації джерел санітарного забруднення відходами. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо: 

- будівництва,   технічного  переобладнання  і  реконструкції  

сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів; 

- придбання  та  впровадження  установок,  обладнання  та  машин для 

збору,  транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових відходів; 

- забезпечення екологічно-безпечного централізованого збирання та 

своєчасного  вивезення твердих побутових відходів; 

- ліквідація існуючих несанкціонованих звалищ. 

7.  Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на 

довкілля, стратегічна екологічна оцінка,  організація праці, забезпечення участі 

у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування,         

впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища     

Завдання цього напряму передбачають заходи щодо для визначення 

санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення і 

збереження довкілля, комплексу робіт по збору, видаленню, знешкодженню і 

переробці побутових відходів, на території Краснокутської селищної 

територіальної громади, визначення черговості здійснення заходів, обсягів 

робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методів збирання, 

зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, 

необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, 

доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об’єктів 

системи санітарної очистки, їх основних параметрів і розміщення, орієнтовані 

капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів. 

Для реалізації цих завдань плануються заходи щодо:  

- проектних та проектно-конструкторських розроблень,  що  охоплюють  

природоохоронні  заходи. 

Виконання Програми забезпечить покращення існуючого стану 

навколишнього природного середовища і сприятиме розв’язанню проблеми 

негативних змін у екологічному стані території громади, що виникли внаслідок 

господарської діяльності. 

 



5. Завдання і заходи 

 

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території 

громади, основні завдання Програми охорони навколишнього природного 

середовища та пріоритетні напрямками екологічної політики селищної 

територіальної громади викладені у Додатку 1. 

 

6. Очікувані результати, ефективність програми 

 

Реалізація заходів Програми забезпечить покращення існуючого стану 

навколишнього природного середовища і сприятиме розв’язанню проблеми 

негативних змін у екологічному стані території громади, що виникли внаслідок 

господарської діяльності. 

В результаті реалізації програмних заходів очікується: 

- прийняття екологічно виважених управлінських рішень; 

- ефективне використання коштів, передбачених на природоохоронні    

заходи та вирішення екологічних проблем громади; 

- підвищення рівня екологічної культури та екологічної свідомості 

громадян; 

- збереження та раціональне використання природних ресурсів; 

- зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та 

здоров’я людини; 

- збільшення кількості зелених насаджень на території громади; 

- поліпшення обслуговування населення у сфері поводження з твердими 

побутовими відходами; 

-  забезпечення питною водою. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів 

державного бюджету, обласного бюджету Харківської області, бюджету 

Краснокутської селищної територіальної громади. 

Джерела 

фінансування 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

грн. 

у тому числі по роках: 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Разом 44 202 738,0 12 633486,0 15 344970,0 16 224282,0 

Державний бюджет 5 000 000,0 850 000,0 4 150 000,0 0,0 

Обласний бюджет 

Харківської області 
1 581 896,0 310 086,0 348 588,0 923 2 22,0 

Бюджет 

Краснокутської 

селищної 

територіальної 

громади 

37 620 842,0 11 473 400,0 10 846 382,0 15 301 060,0 



 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється заступником селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів Сергієм ЗАЙЦЕМ. 

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, 

покладається на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, 

транспорту та екології апарату селищної ради. Виконавчий комітет 

Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області, 

комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення «Джерело», 

виробниче управління житлово-комунального господарства несуть 

відповідальність за виконання Програми. 

Щорічно в терміни, визначені рішенням Краснокутської селищної ради 

про затвердження Програми, відділ житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради інформує про хід її 

виконання. 

 

 

 

Начальник відділу 

житлово-комунального господарства, 

благоустрою, транспорту та екології 

апарату Краснокутської селищної ради                                      Тетяна КУЗУБ                   



Додаток 

до Програми охорони навколишнього 

природного середовища на території 

Краснокутської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

  

Заходи щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища на території Краснокутської 

селищної територіальної громади на 2022-2024 роки 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

Покращення 

якості зворотних 

вод шляхом 

підвищення 

ефективності 

функціонування 

водопровідно-

каналізаційних 

господарств та 

очисних споруд 

 

1.1 Будівництво   у  

населених  пунктах,  на  

новобудовах  і розширення  

та реконструкція  на  

діючих  підприємствах:  

- необхідних споруд для 

очищення стічних вод,  що 

утворюються в 

промисловості,  

комунальному 

господарстві, інших 

галузях народного  

господарства 

охорона і 

раціональне 

використання 

водних 

ресурсів 

  

п.. 1  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

14800000 5000000 5500000 4300000 
Краснокутська 

селищна рада 

1.1.1Реконструкція очисних  

споруд с. Пархомівка 

Богодухівського району 

Харківської області  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

2800000 1000000 1000000 800000 
Краснокутська 

селищна рада 

1.1.2 Будівництво локальних 

очисних споруд с. Городнє 

Богодухівського району 

Харківської області (10 од.) 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

5000000 1500000 2000000 1500000 
Краснокутська 

селищна рада 

1.1.3 Будівництво локальних 

очисних споруд с. Мурафа 

Богодухівського району 

Харківської області (6 од.) 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

3000000 1000000 1000,0 1000000 
Краснокутська 

селищна рада 



Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

1.1.4 Будівництво локальних 

очисних споруд с. Козіївка 

Богодухівського району 

Харківської області (8 од.)  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

4000000 1500000 1500000 1000000 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 1 14800000 5000000 5500000 4300000  

2. Охорона атмосферного повітря 

Охорона 

атмосферного 

повітря 

2.1 Проведення  робіт  з  

інвентаризації  джерел  

забруднення 

навколишнього 

природного середовища  

забезпечення 

належної якості 

атмосферного 

повітря 

 

п.  23 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

61500 0 30000 31500 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 2 61500 0 30000 31500  

3. Охорона і раціональне використання земель 

Охорона і 

раціональне 

використання 

земель  

3.1 Рекультивація  

порушених  земель та 

використання родючого 

шару ґрунту під час 

проведення  робіт,  

пов'язаних  із  порушенням 

земель. 

забезпечення 

охорони земель 

п.. 27 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

317400 100000 106000 111400 
Краснокутська 

селищна рада 

3.2 Рекультивація  

територій  полігонів  

твердих побутових 

відходів. 

п.. 28 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

4500000 0 0 4500000  

3.2.1 Розробка проєкту та 

рекультивація  території 

МВВ с. Козіївка (східна 

околиця, колишній глиняний 

кар'єр) (Краснокутської 

селищної ради), 

Богодухівського району 

Харківської області 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

1500000 0 0 1500000 
Краснокутська 

селищна рада 

3.2.2 Розробка проєкту та 

рекультивація  території 

МВВ с. Мурфа (південно-

бюджет  

селищної 

територіальної 

1500000 0 0 1500000 
Краснокутська 

селищна рада 



Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

західна околиця, колишній 

глиняний кар'єр) 

(Краснокутської селищної ради, 

Богодухівського району 

Харківської області) 

громади 

3.2.3 Розробка проєкту та 

рекультивація  території 

МВВ с. Ситники 

(Краснокутської селищної 

ради), Богодухівського району 

Харківської області 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

 

1500000 

 

0 0 1500000 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 3 4817400 100000 106000 4611400  

4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

Охорона і 

раціональне 

використання 

природних 

рослинних 

ресурсів 

4.1. Запобігання  

виникненню  і ліквідація 

лісових та степових пожеж 

і пожеж торфовищ та їх 

наслідків на території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади  

забезпечення 

охорони 

природних 

рослинних 

ресурсів 

п.  43 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

158700 50000 53000 55700 
Краснокутська 

селищна рада 

4.2 Ліквідація наслідків 

буреломів, сніголомів, 

вітровалів на території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади  

п.  44 
бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

158700 50000 53000 55700 
Краснокутська 

селищна рада 

4.3 Заходи з озеленення 

населених пунктів. 

п.  47 

 952200 300000 318000 334200  

4.3.1 Придбання посадкового 

матеріалу, висадка 

квітників, дерев, кущів, 

газонів на старостинських 

територіях 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

476100 150000 159000 167100 
Краснокутська 

селищна рада 

4.3.2 Придбання посадкового 

матеріалу, висадка 

квітників, дерев, кущів, 

газонів для виробничого 

управління житлово-

комунального господарства  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

476100 150000 159000 167100 
Краснокутська 

селищна рада 



Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

Всього за розділом 4 1269600 400000 424000 445600  

5  Збереження природно-заповідного фонду  

Упорядкування та 

розширення 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

5.1 Будівництво,   

обладнання,   

реконструкція  і  

розширення  

об'єктів (майстерень,  

кордонів, установок для 

миття машин з  

безстічним  циклом,  

мостів,  доріг,  стежок,  

огорож і вольєрів) з  метою  

збереження  та  

відтворення природних  

екологічних  систем  і  

пов'язаних  з  діяльністю   

цих установ, а     також     

витрати     на     утримання     

об'єктів  

природно-заповідного 

фонду. 

забезпечення 

збереження 

природно-

заповідного 

фонду 

п.  57 

державний 

бюджет 
5000000 850000 4150000 0,0 

Краснокутська 

Дослідна станція 

садівництва 

Інституту 

садівництва 

Національної 

академії аграрних 

наук України 

5.1.1 Реконструкції парку-

пам‘ятки садово-паркового 

мистецтва 

загальнодержавного 

значення  «Краснокутський 

парк» 

державний 

бюджет 
5000000 850000 4150000 0,0 

Краснокутська 

Дослідна станція 

садівництва 

Інституту 

садівництва 

Національної 

академії аграрних 

наук України 

5.2 Розроблення  

документації із 

землеустрою для територій 

та об’єктів природно-

заповідного фонду 

Краснокутської селищної 

територіальної громади  

п.  63 бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

550000 150000 200000 200000 
Краснокутська 

селищна рада 

обласний 

бюджет 

Харківської 

області 

1581896 310086 348588 923220 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 5 7131896 1310086 4698588 1123222  



Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

6. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів  

Екологічно 

безпечне 

централізованого 

збирання та 

своєчасне  

вивезення ТПВ, 

ліквідація 

джерел 

санітарного 

забруднення 

відходами 

6.1 Будівництво,   технічне  

переобладнання  і  

реконструкція  

сміттєпереробних і 

сміттєспалювальних 

заводів. 

забезпечення 

раціонального 

використання і 

зберігання 

відходів  

п.  67 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

5500000 500000 2000000 3000000 
Краснокутська 

селищна рада 

6.1.1 Співфінансування 

коштів на будівництво  

сміттєпереробного заводу  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

5500000 500000 2000000 3000000 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2 Придбання  та  

впровадження  установок,  

обладнання  та  машин для 

збору,  транспортування, 

перероблення, 

знешкодження та 

складування  

побутових відходів  

п.  68 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади 

10069947 4988400 2480382 2601165 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2.1 Придбання контейнерів 

для збору побутових 

відходів для виробничого 

управління житлово-

комунального господарства  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

3537690 1120000 1179360 1238330 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2.2. Придбання сміттєвозу 

для виробничого управління 

житлово-комунального 

господарства 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

2500000 2500000 0 0 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2.3. Придбання урн для 

сміття для виробничого 

управління житлово-

комунального господарства  

 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

170567 54000 56862 59705 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2.4 Придбання урн для 

сміття для старостинських 

територій 
 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

324000 194400 64800 64800 
Краснокутська 

селищна рада 

6.2.5 Придбання контейнерів 

для збору побутових 

відходів для для 
 

бюджет  

селищної 

територіальної 
3537690 1120000 1179360 1238330 

Краснокутська 

селищна рада 



Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Очікувані 

результати 

Посилання 

на п. 

ПКМУ 

№1147 від 

17.09.1996 

(зі змінами) 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, гривень 

Головний 

розпорядник  
усього 2022 рік 2023 рік 2024 рік 

 

старостинських територій  громади. 

6.3 Забезпечення    

екологічно    безпечного   

збирання, перевезення,   

зберігання,  оброблення,   

утилізації,  видалення,  

знешкодження   і  

захоронення  відходів   

п.  74 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

317395,4 100000 106000 111395,4 
Краснокутська 

селищна рада 

6.3.1 Ліквідація 

несанкціонованих 

сміттєзвалищ на території 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

317395,4 100000 106000 111395,4 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 6 15887342,4 5588400 4586382 5712560,4  

7.  Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів,    оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка,  організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 

природоохоронного спрямування,  впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища 

 

Проектні та 

проектно-

конструкторські 

розроблення,  що  

охоплюють  

природоохоронні  

заходи 

7.1 Наукові дослідження, 

проектні та проектно-

конструкторські 

розроблення,  що  

охоплюють  

природоохоронні  заходи:  

забезпечення 

розроблення  ,  

що  охоплюють  

природоохоронні  

заходи 

п.  77 

 235000 235000 0,0 0,0  

7.1.1 Розроблення Схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів 

Краснокутської селищної 

територіальної громади 

Богодухівського району 

Харківської області  

бюджет  

селищної 

територіальної 

громади. 

235000 235000 0,0 0,0 
Краснокутська 

селищна рада 

Всього за розділом 7 235000 235000 0,0 0,0  

ВСЬОГО  ЗА ПРОГРАМОЮ 44202738,4 12633486 15344970 16224282,4  
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