
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання заходів щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків  

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кропивницького 

 на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки для довкілля 

за 2021 рік 
 

№ 

з/п 

Заходи Механізм реалізації заходів Стан виконання 

заходів 

Досягнутий 

результат 

Відповідальні 

виконавці 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Збереження та 

відновлення природного 

стану атмосферного 

повітря 

забезпечення максимально 

можливого перевезення 

пасажирів електротранспортом; 

Виконано Перевезено  

21,7 млн пасажирів, 

що на 44,6% більше 

ніж у 2020 році 

Управління  

транспорту та зв'язку 

збільшення кількості рухомого 

складу  електротранспорту; 

Не виконано 

(10 тролейбусів було 

придбано у 2020 році за 

лізинговою програмою) 

Передбачено  

18,4 млн грн з 

міського бюджету 

для здійснення 

лізингових 

платежів ПАТ АБ 

"Укргазбанк", які 

спрямовані на 

викуп переданого 

майна 

10 тролейбусів 

"Дніпро-Т203" з 

автономним ходом  

заходи з озеленення території 

міста 

Проведено поточний 

ремонт зелених 

насаджень (знесення 

сухих, аварійних, 

фаутних дерев) 

Проведено 

поточний ремонт 

171 дерева, 

висаджено 

94,7 тис. квітів 

(6,4 тис.кв.м) та  

382 дерева 

Управління 

земельних відносин 
та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  

2. Раціональне використання 

водних ресурсів та 

зменшення забруднення 

природного середовища 

реконструкція каналізаційних 

очисних споруд в місті 

Кропивницькому 

Частково виконано Завершено 

будівництво 

госппобутової 

каналізації по 

Головне управління 
житлово-

комунального 

господарства, 



2 

 

1 2 3 4 5 6 

скидами стічних вод вулицях Лесі 

Українки,  Дарвіна, 

Степняка 

Кравчинського 

управління 
земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 
середовища, 

управління 

містобудування та 
архітектури 

лабораторний контроль на 

забрудненість ґрунтових вод та 

поверхневих водойм при 

неправильному поводженні з 

побутовими і                    промисловими 

відходами; 

- - 

забезпечення дотримання вимог 

чинного законодавства при 

реконструкції головних споруд та 

мереж комунальних систем 

Усунено 11 поривів та 

замінено 29 м 

трубопроводів 

водопостачання                     

смт Нового, збудовано 

каналізаційну мережу 

на 3 вулицях міста 

Кропивницького 

Забезпечено 

дотримання вимог 

при проведення 

будівельних та 

ремонтних робіт 

каналізаційних 

мереж та мереж 

водопостачання 

3. Реалізація заходів, 

направлених на виконання 

вимог Закону України 

"Про відходи" в частині 

заборони захоронення 

неперероблених 

побутових відходів та 

необхідності 

впровадження  

роздільного збирання 

побутових відходів, 

забезпечення утилізації 

відходів 

впровадження технології 

роздільного збирання                            

твердих побутових відходів; 

Запроваджено 

роздільне збирання 

твердих побутових 

відходів у закладах 

освіти міста 

 

Встановлено  

304 контейнери для 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів у  

79 закладах освіти 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства, 
управління 

земельних відносин 
та охорони 

навколишнього 

природного 
середовища 

розв’язання проблеми 

знешкодження, утилізації 

промислових відходів; 

Не виконано - 

ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ 

Проводяться роботи з 

санітарного очищення 

міста, ліквідації локацій 

сміттєзвалищ 

Забезпечено 

систематичне 

вивезення сміття з 

67 контейнерів з             

19 контейнерних 

майданчиків, 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства, 
управління 

земельних відносин 
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1 2 3 4 5 6 

ліквідовано 147 шт. 

локацій 

сміттєзвалищ 

обсягом 5 тис. т 

та охорони 
навколишнього 

природного 

середовища  

4. Попередження 

(ліквідація) забруднення 

ґрунтів відходами 

виробництва  

заборона зливу відпрацьованих 

масел і пального на  землю при 

експлуатації будівельних машин і 

механізмів; 

- - Управління 

земельних відносин 
та охорони 

навколишнього 

природного 
середовища,  

Головне управління 

житлово-
комунального 

господарства 

збір відпрацьованого масла у 

спеціальний посуд і відправка 

його на утилізацію 

- - 

 

____________________________ 


