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ПРОГРАМА
захисту території м.Деражні Хмельницької області
від шкідливої дії вод на період
2015 – 2020 років

м.Деражня

Програма розроблена на підставі чинного законодавства України,
Положень, Указів Президента України, постанов Верховної Ради та Кабінету
міністів України.
Метою програми є забезпечення у повному обсязі реалізації
протиповеневих та природоохоронних заходів.
Загальні положення
Характеристика угідь та природно кліматичні умови
Місто Деражня розташоване в східній частині Хмельницької області.
Загальна площа 1619, 9 га. Клімат помірно континентальний з волого нестійкою
зимою і теплим літом. Середня річна кількість опадів складає 65 мм,
середньорічна відносна вологість повітря – 65%. Початок вегетації
спостерігається в першій декаді квітня і тягнеться 200 днів. За матеріалами
крупно-масштабного грунтового обстеження земель Деражнянської міської ради
грунтовий покрив представлений опідзоленими грунтами. За рельєфом – це
хвилясте плато зі значною кількістю схилів та пагорбів, тому грунти зазнають
впливу ерозійних процесів.
Територією міста Деражні протікає річка Вовк, яка має декілька приток,
через те, що вона відноситься до рівнинних, для неї характерні весняні повені.
Аналіз гідрологічної обстановки на річці та притоках свідчить про те, що є
загроза аварійного проходження повеней, а також дощових літніх паводків.
На частині території міста розвинені процеси підтоплення за рахунок
підйому рівня грунтових вод. Все це ускладнює проживання людей та санітарну
обстановку.
Підтоплення пов’язане з дією комплексу факторів, а саме :
замулення приток;
відсутність вертикального планування територій;
будівництво ставків вище по рельєфу розташування садиб та порушення
правил їх експлуатації.
Тому умови захисту від шкідливої дії вод є нагальною водогосподарською
проблемою.
Система захисту повинна створюватися з урахуванням особливостей
формування та проходження повеней і паводків, а також рівнів грунтових вод.
До природних факторів формування повеней та дощових паводків
належать :
зміна гідрометеорологічної ситуації;
недостатня пропускна здатність русел річок.
До факторів господарської діяльності, що справляють значний вплив на
формування повеневого стоку, належить:
розорювання водозборів без застосування протиерозійних заходів;
забудова зон можливого затоплення.
Тому виконання заходів програми є важливою складовою формування та
реалізації заходів по захисту від підтоплення частини вулиць міста та об’єктів
водопостачання..
Обгрунтування необхідності розроблення та реалізації програми

Державна політика України у сфері захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру базується на
Конституції України, Водному кодексі України, Концепції розвитку водного
господарства, Єдиній державній
системі
запобігання та реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, спрямованих на
створення безпечних умов проживання людей на територіях, які підтоплюються
та затоплюються.
Станом на 1 січня 2015 року в місті може підпадати під підтоплення
паводковими водами 4 вулиці.
Тому необхідно проводити протиповеневі роботи, які мають запобігати та
мінімізувати збитки від шкідливої дії вод та зняти соціальну напругу в місті з
цієї причини.
Мета програми та етапи виконання
Мета програми – забезпечення захисту громадян від шкідливої дії
вод, мінімізація заподіяних нею збитків.
Програма спрямована на досягнення взаємопов”язаних стратегічних цілей,
а саме:
створення умов для безпечного проживання населення;
усунення причин, що впливають на формування повеней (заходи
порозчистці русел приток, створення прибережних захисних смуг та
водоохоронних зон тощо);
екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до
довкілля.
За програмою передбачається проведення заходів у два етапи :
1-й етап – заходи щодо ліквідації наслідків шкідливої дії вод на 2015-2017
роки. Протягом всього періоду проводяться заходи щодо запобігання аварійного
стану та можливому (прогнозованому) критичному стану водних об”єктів
2-й етап – заходи щодо запобігання на 2016-2020 роки. наслідкам
шкідливої дії вод.
Протягом першого етапу виконуватимуться заходи щодо ліквідації
наслідків шкідливої дії вод, будуть проведені заходи щодо доведення параметру
водних об”єктів до науково обгрунтованих нормативів, що гарантуватиме
екологічну безпеку життедіяльності населеного пункту і досягнення
збалансованого рівня шкідливого впливу на водні об”єкти та їх спроможності до
відновлення. При цьому деякі роботи необхідно проводити в режимі підвищеної
готовності для того, щоб забезпечити запобігання розвитку аварійних ситуацій.
На другому етапі необхідно прогнозувати виділення коштів на проведення
відповідних заходів по утриманню об’єктів.
Механізм реалізації та фінансування програми і контроль за її
виконанням

Усі роботи, пов’язані
із захистом від шкідливої дії вод, можуть
здійснюватися на основі цієї програми за рахунок державного та місцевих
бюджетів, позабюджетних фондів, залучення власних коштів господарських
організацій усіх форм власності.
На виконання завдань програми на період до 2020 року за орієнтовними
підрахунками необхідно 2190 тис.грн.
Механізм фінансування та реалізації програми повинен грунтуватися на
принципах :
1.Дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів, чинних
в Україні.
2.Цілеспрямоване використання коштів державного і місцевого бюджетів,
господарст та інших джерел на реалізацію заходів, передбачених програмою.
Здійснення заходів проводитиметься з розмежуванням напрямків та видів
робіт.
Для оперативного та планового використання коштів, які надходять до
місцевого бюджету, необхідно передбачити видатки на відтворення природних
ресурсів згідно з чинним законодавством.
3.На місцевому рівні контроль та координація виконання програми
покладається на міську раду..
Усі виконавці програми несуть відповідальність за повне і своєчасне
виконання завдань.
Щороку, під час формування проектів програми соціально-економічного
розвитку міста, уточнюються обсяги та джерела фінансування заходів, виходячи
із фінансових можливостей державного та місцевих бюджетів
Основні показники фінансування заходів, передбачених Програмою на 2015 – 2020 роки
в розрізі видів робіт і об`єктів
№
п/
п
1
2

3
4

Перелік основних об`єктів та
заходів
Розчистка русла правої притоки р.Вовк
без назви м.Деражня Хмельницької обл.
Розчистка русла південної притоки
р.Вовк без назви, прилеглої до території
містечка цукровиків м.Деражня
Хмельницької області
Будівництво мереж по водовідведенню
стічних поверхневих вод вулиць
Деражні Хмельницької області
Утримання каналу ГД-2, русел приток
та гідротехнічних споруд міста Деражні
Хмельницької області
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