
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням сесії міської ради  

від ________2023 р. № ___ 
 

 

 

ПРОГРАМА  

підтримки Державної установи «Збаразька виправна колонія (№63)» 

 на 2023-2024  роки щодо реконструкції очисних споруд   
  

1. Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 
ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

2. Підстава для 

розроблення 

Закони України  «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про Державну 

кримінально-виконавчу службу України», 

«Про внесення змін до Кримінально-

виконавчого кодексу України щодо адаптації 

правового статусу засудженого до 

європейських стандартів», «Про місцеве 

самоврядування» 

3. Розробник програми ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

4. Відповідальний 

виконавець програми 
ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» 

5. Учасники програми Збаразька міська рада  

6. Термін реалізації 

програми 

2023-2024 роки 

1) Етапи виконання 

програми 

Перший етап – 2023 рік  

Другий етап – 2024 рік  

 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

 

 

бюджет Збаразької міської територіальної 

громади 

 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, 

у тому числі: 

 

 

 

3350 тис. гривень 

 коштів міського 

бюджету 

 

3350 тис. гривень 



 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма 

 

Тернопільська область відносно інших регіонів України відзначається 

низкою проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного 

середовища та незбалансованим використанням природних ресурсів. Внаслідок 

того, що природоохоронна діяльність не належала до соціально-економічних 

пріоритетів, не вдалося забезпечити сталий розвиток території та екологічне 

спрямування економіки. Незважаючи на окремі спостереження за наслідками 

глобальних змін клімату, в області немає системних досліджень, які б стали 

основою для планування та реалізації заходів із попередження шкідливих 

впливів на клімат і адаптації всіх сфер життєдіяльності населення до його змін. 

Статистичні дані засвідчують відносно стабільний рівень забруднень.  

Значною мірою стан довкілля в Збаразькій громаді спричинений 

методами ведення сільського та лісового господарства, впливом підприємств у 

різних видах промисловості, наслідками функціонування об’єктів 

муніципальної інфраструктури населених пунктів. Серед екологічних проблем 

області, які підлягають вирішенню в перспективі, слід виділити забруднення 

поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених 

стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним 

зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх 

утримання, ремонту і реконструкції.  

На території ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» знаходяться 

локальні очисні споруди з станцією знезараження, які експлуатуються з 1962 

року. Враховуючи термін експлуатації та незадовільний технічний стан об’єкту, 

у 2004 році було прийнято рішення про реконструкцію локальних очисних 

споруд і будівництво скидного колектора, однак внаслідок відсутності 

фінансування очисні споруди так і не запрацювали.  

 

3. Мета програми 

 

Основною метою програми є охорона навколишнього природного 

середовища шляхом реалізації екологічної політики, спрямованої на 

стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в 

області, розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного 

середовища та покращення екологічної ситуації для забезпечення сталого 

розвитку території, підвищення стандартів якості природних об’єктів до 

європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних 

ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати 

прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції. Мета 

програми відповідає пріоритетним напрямкам розвитку області та стратегії 

розвитку області.  

 

 

 



4. Шляхи  і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела 

фінансування. 

 

         Внаслідок обмеження обсягів державного фінансування локальні очисні 

споруди з станцією знезараження потребують удосконалення, тому що не 

повною мірою відповідають державним і міжнародним вимогам в  установі 

виконання покарань. 

    Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів міського 

бюджету в сумі 3350 тис. гривень. 

 

Ресурсне забезпечення міської програми 

 підтримки державної установи «Збаразька виправна колонія (№63)» на 

2023-2024 рік  

                                                            

Обсяг коштів,  які 

пропонується  

залучити на 

виконання програми 

2023 

рік,  

тис.грн 

2024  

рік,  

тис.грн  

Усього витрат 

на виконання 

програми, 

тис.грн 

Обсяг ресурсів, 

міський бюджет 

усього 

350   3000 3350  

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники 

Головна мета:  

Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої 

на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 

території  Збаразької міської ради.  

 

Основні напрями та головні завдання:  

1) зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених 

стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод 

басейнів рік  Гніздна та ін.; 

2) організація системи екологічного моніторингу та інформаційного 

забезпечення природоохоронної діяльності;  

3) еколого-просвітницька діяльність. 

 

Реалізація Програми передбачає такі заходи:  

Відповідно до цієї Програми визначено 2 етапи проведення робіт:  

1 етап – виділення коштів на проведення коригування проектно-

кошторисної документації реконструкції очисних споруд із станцією 

знезараження ДУ «Збаразька виправна колонія (№63)» для впровадження більш 

ефективних методів очистки стічних вод та в застосуванні менш 

енергозатратних технологій очистки (орієнтовна вартість 350 тис. грн); 

 2 етап – виділення коштів на проведення будівельно-монтажних робіт 

(орієнтовна вартість 3 млн. грн)



 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

 

 

Перелік заходів 

Програми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 

за
х
о
д

у
 

 

 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

о
 

ф
ін

ан
су

в
ан

н
я
 

 

Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5                                6 7 

 

1. Поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту 

1. Коригування 

проектно-

кошторисної 

документації 

реконструкції 

очисних споруд із 

станцією 

знезараження ДУ 

«Збаразька 

виправна колонія 

(№63)» 

2023 

рік 

ДУ 

«Збаразька 

виправна 

колонія 

(№63)» 

міський 

бюджет 

350 тис. грн. 

 

Коригування 

проектно-

кошторисної 

документації 

реконструкції 

очисних споруд 

із станцією 

знезараження 

ДУ «Збаразька 

виправна 

колонія (№63)» 

2. проведення 

будівельно-

монтажних робіт 

2024 

рік 

ДУ 

«Збаразька 

виправна 

колонія 

(№63)» 

міський 

бюджет 

3000 тис. грн. 

 

Зменшення 

обсягів 

скидання 

неочищених та 

недостатньо 

очищених 

стоків у водні 

об’єкти 

Загальна    вартість                                                                    3350 тис. грн.. 

 



 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється відповідальним виконавцем програми ДУ 

«Збаразька виправна колонія (№63)» та двічі на рік (до 20 січня та 20 липня) подається звіт фінансовому управлінню 

Збаразької міської ради про стан виконання програми в розрізі завдань та заходів. 
 

 

Секретар ради                Роман НАПОВАНЕЦЬ 

 


