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УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

КА МІ РАДА  

ВОСЬМА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  15 березня   2017 року                                                                           № 845 

 

Про звіт щодо виконання Програми  

природоохоронних заходів  

місцевого значення за 2016 рік 

 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська 

міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт щодо виконання Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення  за  2016 рік, затвердженої  рішенням 

Кіровоградської міської ради  від 29.03.2016 № 141, що додається. 

 

 

 

Міський голова       А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Негода 32 29 74 



 

        

       Додаток   

         до рішення    

                             Кіровоградської міської ради 

                        від   15 березня  2017 року 

                     № 845 

 

ЗВІТ 

щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення за 2016 рік 

 

 Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2016 рік, яка затверджена рішенням Кіровоградської  міської 

ради від 29.03.2016 № 141, за рахунок  коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища передбачено  проведення заходів з охорони і 

раціонального використання водних ресурсів,  з охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів, екологічної освіти та  

виховання. 

Даною Програмою було передбачено на реалізацію природоохоронних 

заходів місцевого значення кошти у сумі  1173,8 тис. грн, з урахуванням 

залишку коштів у сумі 242,8 тис. грн. 

Протягом  2016 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та протиповеневі заходи використано                  

566,0 тис. грн, охорони і раціонального використання природних ресурсів  

600,0 тис. грн, екологічної освіти та виховання 6,0 тис. грн.     

 

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів  

Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд та водойм - 

проведено інвентаризацію водних об’єктів і їх гідротехнічних споруд на 

території міста Кропивницького використано 99,6 тис. грн (було передбачено 

100,0 тис. грн); 

комплекс заходів щодо підтримання належного санітарного стану русел 

річок на території міста, упорядкування джерел - виконано роботи з 

підтримання належного санітарного стану шляхом видалення порослі, 

очерету та трави уздовж русла річки Інгул, від мосту по вулиці Київській до 

мосту по вулиці Михайлівській) використано 242,1 тис.  грн та виконано 

комплекс робіт по упорядкуванню  джерела в районі вулиці Бєляєва                         

м. Кропивницького на  струмку  Озерний  використано 25,6 тис.  грн (було 

передбачено 267,8 тис. грн); 

очищення русел річок від дерев – виконано  роботи по видаленню дерев, 

які зростають або повалені у руслі вздовж річки  Інгул в районі мосту по 

вулиці Київській, також  виконано  видалення самосійних та порослевих 

дерев вздовж річки  Інгул (від мосту по вулиці Київській до мосту по вулиці 

Вокзальній) використано 198,7 тис.  грн (було передбачено 200,0 тис. грн). 
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Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних 

ресурсів 

На заходи з озеленення міста використано 600,0 тис. грн, у тому                     

числі:  видалення  дерев - 199,9 тис. грн,    утримання дерев - 389,5 тис. грн, 

придбання  посадкового   матеріалу -10,6  тис.  грн  (було  передбачено                 

600,0 тис. грн).  

   

Заходи з екологічної освіти та виховання 

Проведення конференцій, семінарів, виставок, фестивалів та                     

інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, а                    

саме  збірник «Екологічні проблеми сучасності. Матеріали ІІ Регіональної 

науково-практичної конференції» та навчальний посібник «Екологія 

іхтіофауни межиріччя Дніпра та Південного Бугу в межах Кіровоградщини» 

використано 6,0 тис. грн (було передбачено 6,0 тис. грн). 

 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації,  зменшення 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів 

виробництва та споживання, що утворюються в процесі виробничої 

діяльності, за власні кошти підприємствами міста протягом року проведено 

відповідні природоохоронні заходи, а саме: 

товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128»  

встановлена та введена в експлуатацію мобільна сортувальна лінія                        

відходів на суму  1 136,0   тис. грн та додаткове обладнання (проколювач 

ПЕТ тари) для підготовки ресурсоцінних компонентів на утилізацію на                 

суму 60,0 тис. грн,  також встановлено гілкоріз для подрібнення гілок на                       

суму  22,0 тис. грн, укладено договір на виконання робіт по гасінню пожеж з 

територіальним підрозділом Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Кіровоградській області, відповідно до якого, у разі виникнення 

значних займань твердих побутових відходів, здійснюється виклик для їх 

гасіння, на суму 24,0 тис. грн; 

публічним акціонерним товариством «Ельворті»  проведено утилізацію 

відпрацьованих люмінесцентних і ртутних ламп, відпрацьованих                            

шин на суму 6,6 тис. грн та  здійснено реконструкцію системи витяжної 

вентиляції від зварювальних постів на суму 207,2 тис. грн, проводиться 

щомісячне налагодження пальників лінії порошкового фарбування                            

з метою кращого згоряння палива та скорочення викидів забруднюючих 

речовин на суму 198,8 тис. грн. 

 

Начальник управління  

земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      Р.Владов 


