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Про затвердження  програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки 
(просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та культури 

поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових відходів 
(ТПВ) у закладах освіти Львівського району) 

 
Розглянувши проект програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки 
(просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та культури 
поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у 
закладах освіти Львівського району), керуючись підпунктом 16) пункту 1 статті 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, 
враховуючи висновки постійних комісій районної ради  з питань охорони 
довкілля і природних ресурсів від 15.09.2021 і з питань планування бюджету,  
фінансів та економічної політики від 25.11.2021, Львівська районна рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
          1. Затвердити програму «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки 
(просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та культури 
поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у 
закладах освіти Львівського району) (далі-Програма), згідно з додатком. 

2. Управлінню фінансів Львівської районної   держадміністрації    
(в.о.О.Паночко) здійснювати   фінансування   вищезгаданої   Програми   згідно   
прийнятих   рішень районної ради щодо її фінансування. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної 
ради  з  питань  планування бюджету,  фінансів та економічної політики 
(В.Костик)  і з питань охорони довкілля і природних ресурсів (О.Миколайчук). 
 

Голова районної ради     Андрій СУЛИМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПАСПОРТ 
програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки 

(просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та культури 
поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових відходів 

(ТПВ) у закладах освіти Львівського району) 
 
 

1. Розробник Програми – 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Відповідальний виконавець Програми: відділи освіти територіальних 
громад Львівського району. 
 
3. Дата, номер документа про затвердження програми 
____________________________________________________________________ 
 
4. Основною метою розробки програми є:  
Розвиток екологічної освіти та культури поводження з відходами у 
загальноосвітніх закладах Львівського району на 2021-2022 роки. 
 
5. Термін реалізації Програми  2021-2022 роки 
 
6. Етапи виконання Програми  (для довгострокових програм)   
7. Загальний обсяг фінансування – 339,0 тис. грн., у тому числі кошти 
районного бюджету –339,0 тис. грн.  
 
8.  Очікувані результати виконання Програми:  

Формування екологічної свідомості та культури поводження з відходами і 
роздільного збору твердих побутових відходів (ТПВ) у закладах освіти 
Львівського району 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАМА  
«ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022 роки 

(просвітницькі заходи щодо формування екологічної свідомості та культури 
поводження з відходами і роздільного збору твердих побутових відходів 

(ТПВ) у закладах освіти Львівського району) 
 

1. Загальні положення 
1. Програма «Чисте довкілля» на  2021- 2022 роки в закладах освіти Львівського 
району (надалі - Програма) - це комплекс  взаємопов'язаних та узгоджених в часі 
заходів у закладах освіти: організаційних, екологічних, фінансово-економічних, 
соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо. Що передбачає  належне 
інформування громади стосовно розвитку системи поводження з відходами у 
Львівському районі та раціональних методик попередження  утворення та 
мінімізації відходів 
2. Програма розроблена на виконання Законів України "Про відходи", "Про 
охорону навколишнього природного середовища", "Про місцеве самоврядування 
в Україні“, Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення“; постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 N 265 "Про 
затвердження програми поводження з твердими побутовими відходами", 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про 
схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 
2013-2020 роки", розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в 
Україні до 2030», розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 
№117-р» Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 
року» та відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 № 2 "Про 
затвердження Рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з 
твердими побутовими відходами", Методики роздільного збирання побутових 
відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 
133. 
3. З 2018 року Екологічна ініціатива «Чисте місто» та партнери започаткували 
роздільний збір побутових відходів за фракціями скло-папір-пластик в закладах 
освіти міста Львова та області, який має позитивну динаміку щодо відбору 
вторинної сировини, та свідчить про покращення рівня культури мешканців у 
сфері поводження з ТПВ.  
4. Програма охоплює вчителів та вихователів навчальних закладів Львівського 
району, дітей шкільного віку. 
5. До організації просвітницьких заходів Програми  загальноосвітніх навчальних 
закладах залучатимуться експерти та викладачі закладів вищої освіти, 
представники громадськості, які мають відповідні компетентності. 
6. Відповідальним виконавцем і головним розпорядником коштів Програми є 
Львівська районна державна адміністрація. 



  
 
 

2. Мета і завдання  Програми 
2.1 Метою Програми є розвиток екологічної освіти та культури поводження з 
відходами у загальноосвітніх закладах Львівського району на 2021-2022 роки. 
2.2. Завданням Програми є залучення освітянської спільноти до підвищення 
культури поводження з ТПВ, шляхом організації сортування та проведенні 
просвітницьких заходів у ЗНЗ Львівського району. 
 

3. Порядок реалізації Програми 
3.1.Створення умов  для сортування у навчальних закладах, забезпечення 
дошкільних, загальношкільних навчальних закладів контейнерами для 
сортування відходів. Організація збору та вивозу посортованої вторинної 
сировини. Необхідно закупити паперові контейнери з наліпками, передбачивши 
фінансування у сумі – 339 тис. грн. 
 
 

4. Фінансове забезпечення виконання Програми 
4.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного 
бюджету Львівського району, місцевих бюджетів територіальних громад 
Львівського району.



Додаток 1 
до Програми «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021-2022р 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

«ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» на 2021- 2022р 

№ 
з/
п 

Зміст заходу 
Терміни 
виконан

ня 
Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансування, 
грн. 

 
1 Створення умов  для сортування у навчальних 

закладах, забезпечення дошкільних, 
загальношкільних навчальних закладів 
контейнерами для сортування відходів. Для 22 
територіальних громад, в яких є 206 ЗНЗ, 
необхідно закупити паперові контейнери з 
наліпками.  

2021-
2022 

Органи 
місцевого 

самоврядування 

Районний та  
місцеві бюджеті 

339 000 

      
      
 ВСЬОГО    339 000 

 
 
Заступник голови районної ради                                                                            Марта ІЛЬЧИШИН


