
6. Природокористування та  безпека життєдіяльності людини

6.1. Використання природних ресурсів
Головна мета: раціональне та ефективне використання природних ресурсів.
Пріоритет 1. Підвищення ефективності використання водних ресурсів.
Заходи з реалізації пріоритету:
 здійснення  постійного  контролю  та  сприяння  надання  в  оренду

земельних ділянок водного фонду (водних об’єктів);
Виконавці: відділ Держгеокадастру у районі

 поліпшення  екологічного  стану  річок  і  їх  водозбірних  басейнів,
підвищення  ефективності  функціонування  очисних  споруд,  постійний
гідрохімічний та радіологічний моніторинг якості води

Виконавці:  державний  інспектор  державної
екологічної  інспекції  в  області,  Новгород-
Сіверський  відділ  санітарного  нагляду
Корюківського міжрайонного управління Головного
Управління  Держсанепідслужби  у  Чернігівській
області 

Пріоритет  2.  Раціональне  і  ефективне  використання  лісових  ресурсів,
підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу лісових насаджень,
збільшення лісистості території району.

Заходи з реалізації пріоритету:
 поліпшення стану та якісного складу лісів (боротьба зі шкідниками лісу

та рубки формування і оздоровлення лісів);
 відтворення  лісів  на  землях  лісового  фонду  (зокрема  на  площах

суцільних рубок);
 створення  лісових  насаджень  на  не  вкритих  лісовою  рослинністю

землях, що вийшли із сільгоспвикористання, пісках, ярах, балках, крутосхилах
тощо; розроблення плану заходів щодо створення нових лісів на землях запасу,
деградованих, малопродуктивних, техногенно забруднених землях;

 проведення  поступових  методів  рубок  головного  користування  на
заміну суцільних;

Виконавці:  підприємства  лісового  господарства
району

 використання  лісосічних  відходів,  відходів  деревообробки  та
лісопиляння  (у  тому  числі  тирси)  для  виробництва  альтернативних  видів
палива;

Виконавці: суб’єкти підприємництва району
 упорядкування заготівлі лісових ресурсів місцевого значення.

Виконавці:  підприємства  лісового  господарства
району

Пріоритет  3.  Раціональне  та  ефективне  використання  та  поглиблення
переробки мінерально-сировинних ресурсів району.

Заходи з реалізації пріоритету:



 моніторинг  стану  використання  мінерально-сировинних  ресурсів
району;

 моніторинг потреби та стану забезпечення твердими видами палива
населення та бюджетних установ;

Виконавці: відділ економіки, торгівлі та 
інфраструктури районної державної 
адміністрації; відділ Держгеокадастру у районі

 виконання робіт з  проведення інвентаризації та встановлення в натурі
(на  місцевості)  меж земель природо-заповідного фонду, історико-культурного
призначення  та  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  встановлення
прибережних захисних смуг водних об’єктів;

  проведення робіт з оновлення нормативної  грошової оцінки земель
населених пунктів;

  виконання  заходів  Програми охорони земель Новгород-Сіверського
району на 2014- 2020 роки;

 координація  та  сприяння  по  підготовці  земельних  ділянок  земель
запасу державної власності до продажу у власність та прав оренди на них на
земельних торгах.

Виконавці: державний інспектор державної 
екологічної інспекції в області, відділ 
Держгеокадастру у районі

Очікувані результати:
 збільшення  надходжень  до  бюджетів  всіх  рівнів  від  використання

природних ресурсів;
 відродження та поліпшення екологічного стану річок і їх водозбірних

басейнів; 
 забезпечення принципу безперервного,  невиснажливого і  раціонального

використання лісових ресурсів та розширеного відтворення лісів на площі 3100 га;
 зменшення негативного впливу суцільних рубок на лісові біогеоценози,

сприяння природному поновленню лісу, підвищення стійкості дерево станів;
 збереження відсотка показника лісистості території не менше 20,7%;
 удосконалення  земельних  відносин,  встановлення  нових  платників

податків, збільшення надходжень від сплати за землю.
Джерела фінансування:  кошти державного та місцевих бюджетів, власні 
кошти підприємств та організацій.

6.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 
безпека

Головна  мета:  Створення  умов  для  забезпечення  екологічної  безпеки,
поліпшення  стану  навколишнього  природного  середовища,  реалізація
ефективної природоохоронної політики.

Пріоритет  1.  Зменшення  обсягів  скидів  забруднюючих  речовин  у
поверхневі водні об’єкти та попередження забруднення підземних водоносних
горизонтів.



Заходи з реалізації пріоритету:
 дотримання  нормативів  граничнодопустимих  скидів  забруднюючих

речовин у поверхневі водні об’єкти;
Виконавці:  підприємства  житлово-комунального
господарства, органи місцевого самоврядування

 проведення  ліквідаційного  санітарно-технічного  тампонажу  недіючих
артезіанських свердловин.

Виконавці:  власники свердловин,  органи місцевого
самоврядування

Пріоритет  2.  Забезпечення  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних ситуацій, забезпечення та надання гарантованої допомоги у разі
виникнення надзвичайних ситуацій.

Заходи з реалізації пріоритету:
 планування  і  реалізація  заходів  щодо  запобігання  виникненню

надзвичайних ситуацій;
 здійснення  комплексних перевірок  стану  реалізації  заходів  державної

політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 створення  місцевого  і  об’єктових  запасів  матеріально-технічних

ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків;
Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної  державної  адміністрації, виконкоми
місцевих рад

 підтримання в постійній готовності районної системи оповіщення;
Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної
державної  адміністрації,  цех  телекомунікаційних
послуг №16 ПАТ ”Укртелеком”, виконкоми місцевих
рад

 утримання  в  постійній  готовності  до  використання  за  призначенням
захисних споруд.

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної  державної  адміністрації,  районний  відділ
ДСНС  України  в  Чернігівській  області,  виконкоми
місцевих  рад,  підприємства,  установи  та
організації

Очікувані результати: 
 зниження  рівня  ризику  виникнення  надзвичайних  ситуацій

техногенного  і  природного  характеру,  забруднення  об’єктів  довкілля
токсичними  відходами  та  зменшення  матеріальних  збитків  і  втрат  у  разі
виникнення таких ситуацій.



Джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів, підприємств, установ,
організацій.

6.3. Промислова безпека та охорона праці
Головна мета:  створення належних безпечних і здорових умов праці на

підприємствах,  установах  і  організаціях  усіх  форм  власності,  зниження
виробничого травматизму та професійних захворювань у районі.

Пріоритет  1.  Здійснення  профілактичних  заходів,  спрямованих  на
запобігання нещасним випадкам на виробництві.

Заходи з реалізації пріоритету:
 брати участь у  навчанні з підвищення рівня знань посадових осіб та

спеціалістів,  які  вирішують  питання  охорони праці  та  загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань;

 проведення  пропаганди безпечних та  нешкідливих умов праці  (через
засоби  масової  інформації,  розміщення  на  вуличних  рекламних  щитах
соціальної реклами);

 здійснення  перевірок  підприємств,  установ  та  організацій  щодо
дотримання  ними  вимог  законодавства  про  охорону  праці  та  участь  у
розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

Виконавці:  відділення  виконавчої  дирекції  фонду
соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
у районі

 здійснення  постійного  контролю  за  проведенням  атестації  робочих
місць із важкими, шкідливими умовами праці та приведенням їх у відповідність
до вимог нормативних актів про охорону праці.

Виконавці:  управління  соціального  захисту
населення  районної  державної  адміністрації,
Новгород-Сіверський  відділ  санітарного  нагляду
Корюківського міжрайонного управління Головного
Управління  Держсанепідслужби  у  Чернігівській
області,  підприємства,  організації  та  установи
усіх форм власності

Пріоритет  2.  Посилення  державного  нагляду  за  станом  промислової
безпеки на підприємствах, де зосереджена велика кількість об’єктів підвищеної
небезпеки.

Заходи з реалізації пріоритету: 
 забезпечення  контролю  за  виконанням  суб’єктами  господарювання

вимог  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  05.05.1997  №409  ”Про
забезпечення надійності експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної державної адміністрації 



 сприяння  подальшому  проведенню  роботодавцями  профілактичних
заходів  на  об’єктах  підвищеної  небезпеки,  що  підлягають  ідентифікації  та
декларуванню  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
11.07.2002  №956  ”Про  ідентифікацію  та  декларування  безпеки  об’єктів
підвищеної небезпеки”

Виконавці:  сектор  з  питань  взаємодії  з
правоохоронними  органами,  цивільного  захисту,
оборонної  та  мобілізаційної  роботи  апарату
районної державної адміністрації 

Очікувані результати: 
 підвищення рівня знань  та ефективності управління охороною праці; 
 створення  належних  безпечних  умов  праці  та  поліпшення

профілактичної роботи;
 приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів

про  охорону  праці,  атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  на  кожному
робочому місці з несприятливими умовами;

 зниження рівня виробничого травматизму.
Джерела фінансування: кошти місцевих бюджетів, підприємств, установ,

організацій.
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