Завдання та заходи РПУВ Чернігівської області
№
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
Розділ 1. Створення та розвиток інституційної структури регіональної системи управління відходами
Завдання 1. Забезпечення реалізації РПУВ
Створено центр
Визначається
Створення центру
ОДА,
запровадження більш
Інші джерела
на етапі
запровадження більш
2021-2023
зацікавлені
чистих виробництв
фінансування
реалізації
чистих виробництв
сторони
(технологій)
РПУВ
(технологій)
Створено та забезпечено
Створення на рівні ОДА
Не потребує
функціонування Робочої
Робочої групи з реалі2021-2023
додаткового
–
ОДА
зації РПУВ, закріплення
групи з реалізації РПУВ,
фінансування
відповідальності за
закріплено відповіреалізацію РПУВ
дальність за реалізацію
Розроблено плани
Розроблення планів
реалізації РПУВ для
Не потребує
реалізації РПУВ для
додаткового
–
ОДА
кожного з департаментів 2021-2023
кожного з департаментів
фінансування
ОДА, задіяних у
ОДА, задіяних у
реалізації РПУВ
реалізації РПУВ
В місцеві програми
Включення в місцеві
Не потребує
включено заходи, що
програми відповідних
2021-2023
додаткового
–
ОДА, ОМС
забезпечать реалізацію
заходів, що забезпечать
фінансування
РПУВ
реалізацію РПУВ
Розроблено відомчі
Розроблення відомчих
Не потребує
плани моніторингу
планів моніторингу
2021-2023
додаткового
–
ОДА
реалізації РПУВ та
реалізації РПУВ та
фінансування
встановлені процедури
встановлення процедур
Строк
виконання

№

Назва заходу

Строк
виконання

1

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання

2
3
6
виконання моніторингу
Створення
Не потребує
координаційних рад з
2021-2023
додаткового
–
ОДА, ОМС
1.1.6 питань управління
фінансування
відходами для кластерів
управління відходами
1.2 Завдання 2. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері управління відходами
Підвищення кваліфікації
Обласний
фахівців ОМС у сфері
бюджет,
ОДА, ОМС
2021-2023
200
1.2.1 управління
місцеві
муніципальними
бюджети
відходами

Індикатор виконання
7
виконання моніторингу
Створено координаційні
ради з питань
управління відходами
для кластерів
управління відходами

Проведено заходи щодо
підвищення кваліфікації
фахівців ОМС у сфері
управління муніципальними відходами
Проведено заходи щодо
Підвищення кваліфікації
підвищення кваліфікації
фахівців департаментів
Обласний
фахівців департаментів
2021-2023
100
ОДА
1.2.2
ОДА у сфері управління
бюджет
ОДА у сфері управління
відходами
відходами
1.3 Завдання 3. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення сфери управління відходами
В наявності актуальні
Створення та
бази даних щодо
підтримання бази даних
Обласний
2021-2022
200
ОДА
1.3.1
утворення відходів та
щодо утворення відходів
бюджет
поводження з ними
та поводження з ними
1.3.2 Визначення морфологіч-

2021-2023

Визначається

Місцеві

ОМС

В наявності актуальні

№

Назва заходу

1

2
ного складу ТПВ у
населених пунктах
області

Визначення обсягів
утворення ТПВ та норм
надання послуг з
1.3.3
вивезення побутових
відходів в населених
пунктах області

Строк
виконання
3
2025-2027

2021-2023

2025-2027

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5
бюджети
на етапі
реалізації
РПУВ
Визначається
на етапі
реалізації
РПУВ

Місцеві
бюджети

Відповідальні
за виконання
6

ОМС

Індикатор виконання
7
дані про морфологічний склад ТПВ у населених пунктах області
В наявності актуальні
дані про обсяги
утворення ТПВ та
норми надання послуг з
вивезення побутових
відходів в населених
пунктах області
Створено та забезпечено функціонування
системи моніторингу
виконання РПУВ

Створення та підтриманНе потребує
ня функціонування
2021-2030
додаткового
–
ОДА, ОМС
1.3.4
системи моніторингу
фінансування
виконання РПУВ
1.4 Завдання 4. Підвищення обізнаності населення щодо управління відходами
Проведення заходів з
Заклади освіти,
Не потребує
підвищення обізнаності з
Проведено навчальні
ОДА (Депар2021-2030
додаткового
–
1.4.1 управління відходами у
заходи
тамент освіти і
шкільних та дошкільних
фінансування
науки), ОМС
навчальних закладах
Розроблення та поширенОбласний
2021-2023
150
Розроблено та
ня інформаційних
бюджет,
ОДА, ОМС
поширено інформаційні
1.4.2 матеріалів з питань
місцеві
управління відходами та
матеріали
2024-2030
250
бюджети
сталого споживання

№
1
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.5.4

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
Обласний
Організація конференцій
2021-2023
150
Проведено конференції
бюджет,
та засідань круглих стоОДА, ОМС
та засідання за
місцеві
лів, присвячених тематикруглими столами
2024-2030
250
бюджети
ці управління відходами
Завдання 5. Організація діяльності щодо зниження навантаження на довкілля від існуючих об’єктів
оброблення та видалення відходів
Проведення інвентариВизначається
Проведено інвентаризаОбласний
зації об’єктів оброблення 2021-2023 на етапі реаліОДА, ОМС
цію об’єктів обробленбюджет
та видалення відходів
зації РПУВ
ня та видалення відходів
Проведення оцінки ризиПроведено оцінку ризиВизначається
Обласний
ку об’єктів оброблення та 2021-2023 на етапі реаліОДА, ОМС
ку об’єктів оброблення
бюджет
та видалення відходів
видалення відходів
зації РПУВ
Підготовка та затвердження переліку об’єктів
оброблення та видалення
відходів, експлуатація
Затверджено відповідні
яких повинна бути
Не потребує
переліки об’єктів
припинена, та переліку
2023
додаткового
–
ОДА, ОМС
оброблення та
об’єктів оброблення та
фінансування
видалення відходів
видалення відходів, що
повинні бути приведені у
відповідність із
встановленими вимогами
Розроблення та
Не потребує
Затверджено плани
2023
–
ОДА, ОМС
затвердження планів
додаткового
заходів щодо привеСтрок
виконання

№

Назва заходу

1

2
заходів щодо приведення
об’єктів оброблення та
видалення відходів у
відповідність із
встановленими вимогами

Приведення об’єктів
оброблення та видалення
1.5.5 відходів у відповідність
із встановленими
вимогами

Строк
виконання
3

2024-2030

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5
фінансування

Обласний,
Визначається місцеві бюджети, бюдпісля
жети власвиконання
заходу 1.5.4 ників об’єктів,
інші джерела

Відповідальні
за виконання
6

ОДА, ОМС

Індикатор виконання
7
дення об’єктів оброблення та видалення
відходів у відповідність
із встановленими
вимогами
Приведено у
відповідність із
встановленими
вимогами об’єкти
оброблення та
видалення відходів

Припинення експлуатації/
Обласний
закриття об’єктів
бюджет,
оброблення та видалення
Визначається
Припинено
місцеві
відходів, які не відповідапісля
експлуатацію об’єктів
бюджети,
ють встановленим
ОДА, ОМС
виконання
1.5.6
2024-2030
вимогам. Проведення
оброблення та
бюджети
заходів
1.5.1
рекультивації МВВ, які
видалення відходів
власників
та 1.5.3
не відповідають встанооб’єктів, інші
вленим вимогам (вклюджерела
чаючи розроблення ПКД)
2
Розділ 2. Управління муніципальними відходами
2.1 Завдання 1. Вдосконалення та підтримання регіональної системи управління муніципальними відходами
Розроблення локальних
Затверджені локальні
Місцеві
2.1.1 планів управління
2021-2023
2000
плани управління відОДА, ОМС
бюджети
відходами для кластерів
ходами для кластерів

№
1
2.1.2

2.1.3

2.2
2.2.1

2.2.2

Назва заходу

Строк
виконання

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання

2
3
6
Узгодження з РПУВ місНе потребує
тобудівної документації,
ОДА, РДА,
2021-2023
додаткового
–
схем санітарного очиОМС
фінансування
щення обласного рівня,
рівня районів та ОТГ
ІнформаційноОбласний,
просвітницька діяльність
місцеві
ОДА, ОМС,
2021-2023
1500
з питань поводження з
бюджети
надавачі
побутовими відходами (у
послуг у сфері
т.ч. популяризація у
поводження з
засобах масової
побутовими
Місцеві
інформації заохочення
2024-2030
4000
відходами
бюджети
належного поводження з
побутовими відходами)
Завдання 2. Розвиток інфраструктури збирання муніципальних відходів
ОМС, надавачі
2021-2022
8750
послуг у сфері
Оновлення матеріально2023
8750
Місцеві
поводження з
технічної бази (парк
бюджети
2024-2026
78750
побутовими
спецавтотранспорту)
2027-2030
105000
відходами
ОМС, надавачі
2021-2022
3500
Розширення та оновлення
послуг у сфері
2023
3500
Місцеві
поводження з
матеріально-технічної
бюджети
2024-2026
16086
побутовими
бази (контейнерний парк)
2027-2030
21448
відходами

Індикатор виконання
7
Містобудівна документація обласного рівня,
рівня районів та ОТГ
узгоджена з РПУВ

Проведено
інформаційнопросвітницькі заходи з
питань поводження з
побутовими

Оновлено матеріальнотехнічну базу (парк
спецавтотранспорту)
Оновлено матеріальнотехнічну базу
(контейнерний парк)

№

Назва заходу

1

2

Створення Пунктів
2.2.3 прийому вторинної
сировини зі складу ТПВ

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Створення комунальних
пунктів збирання відходів, включаючи розроблення ПКД (м. Чернігів,
м. Ніжин, м. Прилуки)
Створення пунктів збирання для повторного використання меблів, побутової техніки, одягу та
інших товарів, які були у
вжитку (м. Чернігів,
м. Ніжин, м. Прилуки)
Створення центрів із
збирання відходів для їх
ремонту з метою
повторного використання
(насамперед відходів
електричного та електронного обладнання)
Розроблення ТЕО
створення СПС

Строк
виконання
3
2021-2022
2023
2024-2026
2027-2030
2021-2023

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5
1700
1700
Місцеві
бюджети
5100
2550
8000

2021-2023

Фінансування
у складі
фінансування
заходів за
п. 2.2.4

2021-2023

1800

Місцеві
бюджети

Місцеві
бюджети

2024-2030

3600

Обласний
бюджет,
місцеві
бюджети

2024-2025

Визначається
на етапі реа-

Місцеві
бюджети

Відповідальні
за виконання

Індикатор виконання

6

7

ОМС

Створено Пункти
роздільного збирання
побутових відходів

ОМС

Створено комунальні
пункти збирання
відходів

ОМС

Створено пункти
збирання для
повторного
використання меблів,
побутової техніки,
одягу та інших товарів,
які були у вжитку

ОДА, ОМС

Створено центри із
збирання відходів для
їх ремонту з метою
повторного
використання

РДА

Розроблено ТЕО
створення СПС

№
1

2.2.8
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
лізації РПУВ
Визначається
Місцеві
Створення СПС (у разі
за результатаОМС
2025-2030
бюджети
доцільності)
ми виконання
заходу 2.2.7
Завдання 3. Розвиток інфраструктури оброблення муніципальних відходів
2021-2023
1400
Місцеві
Розроблення ТЕО
ОМС
бюджети
створення ССС
2024-2026
1200
Державний,
2021-2023
33000
обласний, місСтворення ССС
ОМС
2024-2026
38500
цеві бюджети
Розроблення ТЕО
Місцеві
2021-2023
1000
ОМС
створення об’єктів ЦБОБ
бюджети
25000
(уточнюється Державний,
Створення об’єктів ЦБОБ 2022-2026 за результата- обласний, місОДА, ОМС
ми виконання цеві бюджети
заходу 2.3.3)
Розроблення ТЕО об’єкту
поглибленого переробОбласний,
лення ТПВ, орієнтовано2021-2023
3500
місцеві
ОДА, ОМС
го на використання їх
бюджети
енергетичного
потенціалу (ССЗ)
Створення об’єкту погли- 2024-2030
2625000
Державний
ОДА, ОМС
Строк
виконання

Індикатор виконання
7

Створено СПС

Розроблено ТЕО
створення ССС
Створено ССС
Розроблено ТЕО створення об’єктів ЦБОБ
Створено об’єкти
централізованого
біологічного
оброблення біовідходів
Розроблено ТЕО
об’єкту поглибленого
перероблення ТПВ
Створено об’єкт

№
1

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4
2.4.5

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
поглибленого
бленого перероблення
(уточнюється бюджет, інші
джерела
перероблення ТПВ
ТПВ, орієнтованого на
за результатавикористання їх енергеми виконання
тичного потенціалу (ССЗ)
заходу 2.3.5)
Завдання 4. Розвиток інфраструктури видалення (захоронення) муніципальних відходів
Визначення / уточнення
Визначено місця
місць розташування регіФінансування
розташування
ональних полігонів відМісцеві
в межах
регіональних полігонів
ОДА, ОМС
2021
ходів, що не є небезпечбюджети
витрат за
відходів, що не є
ними, на основі попередп. 2.1.1
небезпечними
ньо визначених кластерів
Розроблено ТЕО
Розроблення ТЕО
Обласний,
регіональних полігонів
об’єктів регіональних
2022-2024
6000
місцеві
ОДА, ОМС
відходів, що не є
полігонів відходів, що не
бюджети
небезпечними
є небезпечними
Державний,
Будівництво та
Побудовано
обласний,
облаштування
регіональні полігони
місцеві
ОДА, ОМС
регіональних полігонів
2024-2030
396550
відходів, що не є
бюджети,
відходів, що не є
небезпечними
інші джерела
небезпечними
Закрито та
Закриття та проведення
2021-2023
86000
Місцеві
ОДА, ОМС
рекультивовано
рекультивації
бюджети
2024-2030
347000
сміттєзвалища І черги
сміттєзвалищ (І етап)
Припинення експлуатації/
Державний,
Закрито та
2024-2030
220000
ОДА, ОМС
закриття та рекультивація
обласний,
рекультивовано
Строк
виконання

№
1

3
3.1
3.1.1
3.2

3.2.1

3.2.2
3.3
3.3.1

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
сміттєзвалища ІІ черги
місцеві
сміттєзвалищ і полігонів
бюджети,
відходів, що не є небезпебюджети
чними, які не відповідавласників
ють встановленим
об’єктів
вимогам (ІІ етап)
Розділ 3. Управління небезпечними відходами
Завдання 1. Вдосконалення системи управління небезпечними відходами у складі ТПВ
Облаштовано
Облаштування
Обласний,
В межах
інфраструктуру
інфраструктури
місцеві
ОДА, ОМС
2021-2023 фінансування
вилучення небезпечних
вилучення небезпечних
бюджети
заходів 2.2
відходів зі складу ТПВ
відходів зі складу ТПВ
Завдання 2. Вдосконалення системи управління відпрацьованими нафтопродуктами
Наявна та актуальна
Створення та підтриманбаза даних щодо
ня бази даних щодо утвоВ межах
утворення
Обласний
рення відпрацьованих
2021-2022 фінансування
ОДА
відпрацьованих
бюджет
нафтопродуктів та поводзаходу 1.3.1
нафтопродуктів та
ження з ними (як склаповодження з ними
дова заходів за п. 1.3.1)
Проведено очищення та
Очищення та реабілітація
Визначається Державний,
реабілітація земельних
земельних ділянок,
обласний,
на етапі
ділянок, забруднених
ОДА, ОМС
2022-2024
забруднених
місцеві
реалізації
нафтопродуктами,
нафтопродуктами,
бюджети
РПУВ
ґрунтів та ґрунтових вод
ґрунтів та ґрунтових вод
Завдання 3. Управління відходами, що містять СОЗ (непридатні до застосування ХЗЗР)
Розроблення плану
2021
Не потребує
–
ОДА, ОМС
Розроблено план
Строк
виконання

№
1

Назва заходу

Строк
виконання

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5
додаткового
фінансування

Відповідальні
за виконання

2
3
6
заходів щодо ліквідації
накопичених непридатних до застосування
ХЗЗР (вивезення на
знешкодження),
очищення та реабілітації
забруднених ними
земельних ділянок
Державний,
Вивезення накопичених
обласний,
непридатних до
ОДА, ОМС
2022-2023
50000
3.3.2
місцеві
застосування ХЗЗР на
бюджети
знешкодження
Очищення та реабілітація
Визначається Державний,
земельних ділянок,
обласний,
на етапі
ґрунтів та ґрунтових вод,
ОМС
2022-2024
3.3.3
місцеві
реалізації
забруднених
бюджети
РПУВ
непридатними до
застосування ХЗЗР
3.4 Завдання 4. Управління рідкими промисловими токсичними відходами
Розроблення плану
заходів щодо утилізації
Не потребує
рідких промислових
2021-2023
додаткового
–
ОДА, ОМС
3.4.1
токсичних відходів,
фінансування
розміщених у ставкахнакопичувачах

Індикатор виконання
7
заходів

Вивезено непридатні до
застосування ХЗЗР на
знешкодження
Проведено очищення та
реабілітацію земельних
ділянок, забруднених
непридатними до
застосування ХЗЗР,
ґрунтів та ґрунтових вод

Розроблено план
заходів

№

Назва заходу

1

2
(м. Чернігів), очищення
та реабілітації
забруднених ними
земельних ділянок
Утилізація рідких
промислових токсичних
3.4.2 відходів, розміщених у
ставках-накопичувачах
(м. Чернігів)
Очищення та реабілітація
земельних ділянок,
забруднених рідкими
3.4.3 промислових токсичних
відходів, розміщених у
ставках-накопичувачах
(м. Чернігів)
4
4.1

Строк
виконання
3

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання

Індикатор виконання

6

7

2024-2030

50000
(уточнюється
на етапі
реалізації
РПУВ)

Державний,
обласний,
місцеві
бюджети

ОДА, ОМС

2024-2030

Визначається
на етапі
реалізації
РПУВ

Державний,
обласний,
місцеві
бюджети

ОМС

Утилізовано рідкі
промислові токсичні
відходи, розміщені у
ставках-накопичувачах
(м. Чернігів)
Проведено очищення та
реабілітацію земельних
ділянок, забруднених
рідкими промисловими
токсичними відходами,
розміщеними у ставкахнакопичувачах
(м. Чернігів)

Розділ 4. Управління промисловими відходами
Завдання 1. Упорядкування інфраструктури видалення промислових відходів
Паспорта МВВ
Кошти
Визначається
ОДА, суб’єкти
Паспортизація МВВ
промислових
суб’єктів
на етапі
господарю4.1.1 промислових
2021-2022
підприємств, включені
господарюреалізації
вання
підприємств
до обласного реєстру
вання
РПУВ
Забезпечення екологічно
Визначається
Кошти
ОДА, суб’єкти Забезпечено екологічно
4.1.2
2022-2023
безпечного функціонуна етапі
суб’єктів
господарюбезпечне функціонуван-

№
1
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
5
5.1
5.1.1

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
вання МВВ промислових
реалізації
господарювання
ня МВВ промислових
підприємств
РПУВ
вання
підприємств
Завдання 2. Запровадження технологій утилізації промислових відходів
Розроблено плани
Фінансування
Розроблення планів
заходів покращення
у складі
ОДА,
заходів покращення
Інші джерела
характеристик рівня та
зацікавлені
характеристик рівня та
2021-2023 фінансування
фінансування
технологій утилізації
заходів за
сторони
технологій утилізації
промислових відходів
п. 1.1.1
промислових відходів
Розроблення технікоКошти
Визначається
економічних обґрунтуОДА, суб’єкти
суб’єктів
на етапі
вань для визначення
господарюРозроблено ТЕО
2021-2023
господарюреалізації
доцільності створення
вання
вання
РПУВ
об’єктів оброблення
промислових відходів
ОДА, ОМС,
Розроблення планів викоНе потребує
Розроблено план
суб’єкти
ристання зольного пилу
2021-2023
додаткового
–
заходів
господарюКЕП “Чернігівська ТЕЦ”
фінансування
вання
ТОВ фірми “ТехНова”
Розділ 5. Управління відходами будівництва та знесення
Завдання 1. Створення інфраструктури оброблення відходів будівництва та знесення
Розроблено ТЕО
Розроблення ТЕО
створення об’єкту з
Обласний,
створення об’єкту з
оброблення відходів
2021-2023
200
місцевий
ОДА, ОМС
оброблення відходів
будівельно-ремонтних
бюджети
будівельно-ремонтних
робіт у м. Чернігів
робіт у м. Чернігів
Строк
виконання

№
1
5.1.2
6
6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
Обласний,
Визначається
Створення об’єкту з
Створено об’єкт з
місцевий
на етапі
оброблення відходів
оброблення відходів
2023-2025
ОМС
реалізації
будівельно-ремонтних
будівельно-ремонтних
бюджети; інші
РПУВ
робіт у м. Чернігів
робіт у м. Чернігів
джерела
Розділ 6. Управління відходами сільського господарства
Завдання 1. Створення інфраструктури поводження з відходами сільського господарства
Створено обласний
ОДА, Головне
Створення / уточнення
реєстр об’єктів
управління
обласного реєстру
В межах
утворення,
ДержпродспоОбласний
об’єктів утворення,
2021-2022 фінансування
перероблення та
живслужби в
бюджет
перероблення та
заходу 1.3.1
зберігання відходів
Чернігівській
зберігання відходів
сільського господарства
області
сільського господарства
Впроваджено потужВпровадження
Бюджети
Визначається
ності з переробки та
потужностей з переробки
суб’єктів
на етапі
компостування відходів
ОДА, ОМС
2021-2030
та компостування
господарюреалізації
рослинного
відходів рослинного
вання
РПУВ
походження
походження
Розроблено ТЕО
Розроблення ТЕО
створення стаціонарних/
створення стаціонарних/
мобільних об’єктів зі
мобільних об’єктів зі
Обласний,
спалювання відходів
спалювання відходів
2021-2025
800
місцевий
ОДА, ОМС
тваринного походження
тваринного походження
бюджети
(у т.ч. побічних
(у т.ч. побічних
продуктів тваринного
продуктів тваринного
походження) та трупів
походження) та трупів
Строк
виконання

№

Назва заходу

Строк
виконання

1

2

3

6.1.4

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3
7

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання
6

Індикатор виконання
7
домашніх і
безпритульних тварин
Створено стаціонарні/
мобільні об’єкти зі
спалювання відходів
тваринного походження
(у т.ч. побічних
продуктів тваринного
походження) та трупів
домашніх і
безпритульних тварин

домашніх і
безпритульних тварин
Створення стаціонарних/
2000
мобільних об’єктів зі
(уточнюється
спалювання відходів
ОДА, ОМС,
Обласний,
на основі
тваринного походження
суб’єкти
місцевий
2022-2030 кошторисної
(у т.ч. побічних
господарюбюджети
вартості,
продуктів тваринного
вання
визначеної на
походження) та трупів
етапі 6.1.6)
домашніх і
безпритульних тварин
Завдання 2. Створення інфраструктури захоронення відходів сільського господарства
Паспорта МВВ
Кошти
Визначається
ОДА, суб’єкти
сільського
суб’єктів
Паспортизація МВВ
на етапі
господарю2021-2022
господарства, включені
господарюсільського господарства
реалізації
вання
до обласного реєстру
вання
РПУВ
Припинено
Припинення
Бюджети
Згідно
експлуатацію/закрито
експлуатації/закриття
власників
ОМС
2021-2023 кошторисної
несанкціонованих МВВ
несанкціонованих МВВ
об’єктів
вартості
сільського господарства
сільського господарства
Забезпечено екологічно
Кошти
Визначається
Забезпечення екологічно
ОДА, суб’єкти
безпечне функціонусуб’єктів
на етапі
безпечного
господарю2022-2023
вання МВВ сільського
господарюреалізації
функціонування МВВ
вання
господарства
вання
РПУВ
сільського господарства
Розділ 7. Управління медичними відходами

№
1
7.1
7.1.1

7.1.2
7.2

7.2.1

7.2.2

Обсяг
Відповідальні
Джерело
Індикатор виконання
Назва заходу
фінансування,
фінансування за виконання
тис. грн.
2
3
4
5
6
7
Завдання 1. Вдосконалення системи управління медичними відходами
Обласний,
Проведено семінари
ОДА
Проведення семінарів
місцеві бюд(Департамент для медичних закладів
для медичних закладів з
жети, кошти
2021-2023
150
з питань управління
охорони
питань управління
медичних
відходами
здоров’я)
відходами
закладів
Створено та
Створення та
В межах
підтримується база
підтримання бази даних
Обласний
2021-2030 фінансування
ОДА
даних щодо утворення
щодо утворення
бюджет
заходу 1.3.1
медичних відходів та
медичних відходів та
поводження з ними
поводження з ними
Завдання 2. Розвиток інфраструктури управління медичними відходами
Розширення та оновлення
матеріально-технічної
Визначається Державний,
бази медичних закладів
Оновлено матеріальнообласний,
на етапі
(спецтранспорт, устаткуОДА, ОМС
технічну базу медичних
2021-2030
місцеві
реалізації
вання для знезараження/
закладів
бюджети
РПУВ
знешкодження медичних
відходів, санітарно-гігієнічне обладнання тощо)
Отримано ліцензію КНП
Отримання ліцензії КНП
Не потребує
Суб’єкт
“Чернігівський обласний
“Чернігівський обласний
2021
додаткового
–
господарюмедичний центр
медичний центр
фінансування
вання
соціально значущих та
соціально значущих та
небезпечних хвороб” на
небезпечних хвороб” на
Строк
виконання

№
1
8
8.1

8.1.1

8.1.2
9
9.1
9.1.1

9.1.2

Назва заходу

Строк
виконання

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання

Індикатор виконання

2
3
6
7
поводження з
поводження з
небезпечними відходами
небезпечними відходами
Розділ 8. Управління знятими з експлуатації транспортними засобами
Завдання 1. Розвиток інфраструктури для збирання, зберігання, розбирання знятих з експлуатації
транспортних засобів, повторного використання та відновлення відходів, що утворилися після розбирання
знятих з експлуатації транспортних засобів
Розроблено ТЕО ствоОДА, ОМС,
Розроблення ТЕО
Обласний,
рення пунктів приймансуб’єкти
створення пунктів
2021-2030
4800
місцевий
ня транспортних засобів
господарюприймання транспортних
бюджети
на утилізацію
вання
засобів на утилізацію
Згідно
Обласний,
Створено пункти
ОДА, ОМС,
2021-2023
кошторисної
Створення пунктів
місцеві
приймання
суб’єкти
вартості,
приймання транспортних
бюджети, інші господарютранспортних засобів
засобів на утилізацію
2024-2030 визначеної на
на утилізацію
вання
джерела
етапі 8.1.1
Розділ 9. Управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд
Завдання 1. Вдосконалення системи зберігання осадів стічних вод від комунальних очисних споруд
ОДА, ОМС,
Кошти
Визначається
Паспортизація місць
Виготовлено паспорти
суб’єкти
суб’єктів
на етапі
видалення відходів
МВВ та включено до
2021-2022
господарюгосподарюреалізації
(розміщення осаду
обласного реєстру
вання
вання
РПУВ
стічних вод)
Забезпечено екологічно
ОДА, ОМС,
Кошти
Визначається
Забезпечення екологічно
безпечне функціонусуб’єкти
суб’єктів
на етапі
безпечного функціону2021-2030
вання місць накопигосподарюгосподарюреалізації
вання місць накопичення
чення осадів стічних
вання
вання
РПУВ
осадів стічних вод від

№
1
9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

Назва заходу

Строк
виконання

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

Відповідальні
за виконання

Індикатор виконання

2
3
6
7
комунальних очисних
вод від комунальних
споруд
очисних споруд
Завдання 2. Розвиток системи управління осадами стічних вод від комунальних очисних споруд
Проведено дослідження
Проведення дослідження
складу осадів стічних
ОДА, ОМС,
складу осадів стічних вод
Кошти
Згідно
вод від комунальних
суб’єкти
від комунальних очисних
суб’єктів
2021-2023 кошторисної
очисних споруд щодо
господарюспоруд щодо
господарювартості
можливостей їх повторвання
можливостей їх
вання
ного використання
повторного використання
Запровадження
Запроваджено повторне
ОДА, ОМС,
Кошти
повторного використання
використання осадів
Згідно
суб’єкти
суб’єктів
осадів стічних вод від
стічних вод від
2022-2030 кошторисної
господарюгосподарюкомунальних очисних
комунальних очисних
вартості
вання
вання
споруд з урахуванням
споруд
результатів етапу 9.2.1
Розроблено ТЕО
Місцеві бюдРозроблення ТЕО
реконструкції та
жети, кошти ОМС, суб’єкти
реконструкції та
будівництва
господарюсуб’єктів
2021-2030
5000
будівництва комунальних
комунальних очисних
вання
господарюочисних споруд
споруд
вання
Проведено
Обласний,
100000
Реконструкція та
реконструкцію та
(уточнюється місцеві бюд- ОМС, суб’єкти
будівництво
будівництво
господарюжети, кошти
згідно
2021-2030
комунальних очисних
комунальних очисних
вання
кошторисної суб’єктів госспоруд
споруд
подарювання
вартості)

№

Назва заходу

1

2
Розроблення ТЕО
реконструкції та
модернізації
9.2.5
каналізаційних очисних
споруд КП
“Чернігівводоканал”
Реконструкція/
модернізація
9.2.6 каналізаційних очисних
споруд КП
“Чернігівводоканал”

Строк
виконання
3

2021-2025

2021-2030

Обсяг
Джерело
фінансування,
фінансування
тис. грн.
4
5

1000

Кошти
суб’єкта
господарювання

50000
(уточнюється
згідно
кошторисної
вартості)

Обласний,
місцеві
бюджети,
кошти
суб’єкта
господарювання

Відповідальні
за виконання
6
ОМС, суб’єкт
господарювання

ОДА, ОМС,
суб’єкт
господарювання

Індикатор виконання
7
Розроблено ТЕО
реконструкції та
модернізації
каналізаційних очисних
споруд КП
“Чернігівводоканал”
Проведено
реконструкцію/
модернізацію
каналізаційних очисних
споруд КП
“Чернігівводоканал”

