
Додаток 
до інформації про хід виконання у 
2021 році програми охорони нав-
колишнього природного середо-
вища Хмельницької області на 
2021-2025 роки 

 
 
 
 

Виконання у 2021 році заходів програми охорони навколишнього природного середовища 
Хмельницької області на 2021-2025 роки 

 
 

№ 
з/п 

Назва 
напряму 

діяльності 
Назва природоохоронного заходу Відповідальні 

виконавці 
Джерело 

фінансування 

Фінансування,  
тис. грн Результативні 

показники 

Стан 
вико-
нання 
заходів план факт 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 
1 Поліпшення 

екологічної 
ситуації та 

підвищення 
рівня 

екологічної 
безпеки 

1. Розширення споруд та впровадження ус-
тановки по знешкодженню медичних від-
ходів на базі КНП “Хмельницький облас-
ний протитуберкульозний диспансер” у  
с. Осташки Хмельницького району

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміні-

страції  

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

1224,0 1198,0 Ліквідація 
джерел 

забруднення 

Вико-
нано 

2. Організація проведення оцінки впливу 
на довкілля планованої діяльності КНП 
“Хмельницький обласний протитуберку-
льозний диспансер” з розширення споруд 
та впровадження установки по знешкод-
женню медичних відходів у с. Осташки 
Хмельницького району

Департамент  
охорони здоров’я 
облдержадміні-

страції  

Власні кошти 
КНП “Хмель-

ницький 
обласний 

протитуберку-
льозний 

диспансер”

500,0 159,998 Забезпечен-
ня дотри-

мання вимог 
природо-

охоронного 
законодавства 

Вико-
нано 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 
  3. Реконструкція системи відведення та 

очищенння стічних вод (коригування) 
Хмельницького обласного госпіталю вете-
ранів війни 

Департамент  
охорони здоров’я 
облдержадміні-

страції  

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища  

176,354 167,298 Здійснення 
якісної очистки 

стічних вод, 
попередження 
забруднення 

довкілля. 
Упроваджен-
ня енергозбе-
рігаючих тех.-
нологій у си-
стемах очист-
ки господар-
сько-побуто-

вих стоків

Вико-
нано 

4. Проведення робіт із забезпечення еко-
логічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, вида-
лення, знешкодження і захоронення непри-
датних або заборонених до використання 
хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР)  та 
тари від них, у тому числі з підготовки та 
вивезення їх з місць централізованого збе-
рігання 

Департамент при-
родних ресурсів та 
екології облдерж-

адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

6006,905 6006,886 Ліквідація 
джерел 

забруднення 

Вико-
нано 

2 Припинення 
втрат біоло-
гічного та 
ландшафт-
ного різно-
маніття і 

формування 
екологічної 

мережі 

Розроблення документації із землеустрою 
для територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду (проєкти землеустрою з орга-
нізації та встановлення меж територій при-
родно-заповідного фонду) зі встановлення 
меж у натурі (на місцевості)  

Департамент при-
родних ресурсів та 
екології облдерж-

адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

1070,0 1000,0 Недопущення 
погіршення 

стану терито-
рій та об’єк-

тів природно-
заповідного 

фонду 

Вико-
нано 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 
3 Підвищення 

рівня 
суспільної 
екологічної 
свідомості 

1. Проведення щорічного обласного заоч-
ного конкурсу “Природа України очима 
дітей Хмельниччини” 

Департамент при-
родних ресурсів та 
екології облдерж-

адміністрації 

Обласний фонд 
охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

22,68 15,953 Підвищення 
рівня еколо-

гічної культу-
ри та інфор-
мованості 

Вико-
нано 

2. Відкриття навчального Центру повод-
ження з відходами у м. Хмельницький 

Хмельницька 
міська рада, ХКП 

“Спецкомунтранс” 

Обласний 
фонд охорони 
навколишнього 

природного 
середовища 

1700,0 1699,3 Запроваджен
ня комплекс-
ної освіти у 
сфері повод-

ження з 
відходами 

Вико-
нано 

 
_______________________________________________________________________ 

 


