
           

             

         

 

                                                        

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  06 жовтня  2020 року                                                                        № 3536 

 

Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо  

реалізації  Програми природоохоронних  

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки,  

затвердженої рішенням Міської ради  

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 

 

 Керуючись пунктом 13 статті 91 Бюджетного кодексу України,                  

пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  

Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України   від 17.09.1996 № 1147, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням Міської ради  міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про 

затвердження  Програми природоохоронних  заходів місцевого значення на 

2018-2020 роки» (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 

Міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 № 1701, від 06.11.2018                

№ 1935, від 19.03.2019 № 2457, від 14.02.2020 № 3139), та викласти їх в новій 

редакції згідно з додатком. 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та  охорони навколишнього  природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів                         

ради О.Мосіна.  

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ   

 
Галина Негода 35 83 57 



 

         

Додаток  

до рішення Міської ради міста Кропивницького   

06 жовтня  2020 року № 3536 

  19                 3серпня 2010 року даток  

ЗАХОДИ 

  щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки (нова редакція)  
№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконан- 

ня заходу 

Джерела 

фінансуван-

ня 

Загальна 

вартість, 

тис. грн, 

на 2018-

2020 

роки 

Фінансове забезпечення за 

роками (тис. грн) 
Результат 

впровадження 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Виконання комплексу  

заходів щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану русел 

річок, а також заходи для 

боротьби зі шкідливою дією 

вод  на території міста 

(очищення русел річок від 

дерев) 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2018-

2020 

Бюджет 

міста 

1799,4 980,0 

 

600,0 219,4 Поліпшення 

екологічного стану  

річок та охорона 

водних ресурсів 

2 Пошук і впровадження 

ефективних методів 

зниження мінералізації 

шахтних вод 

Державний 

концерн “Ядерне 

паливо” м. Київ, 

вул. Хрещатик, 34, 

ДП “Схід ГЗК”  

м. Жовті Води,  

Дніпропетровська 

обл.,  

вул. Горького, 2 

 

2018-

2019 
Власні 

кошти 

підприємст-

ва 

- - - - Впровадження  

ефективних і 

економічно 

привабливих 

новітніх технологій 

щодо зниження 

мінералізації 

шахтних вод, розгляд 

запропонованих 

методів очистки   



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Поліпшення якості очистки 

шахтних вод на установці 

очистки шахтних вод 

Інгульської шахти  ДП “Схід 

ГЗК”  

 

ДП “Схід ГЗК”  

м. Жовті Води, 

Дніпропетровська 

обл.,  

вул. Горького, 2 

2018 Власні 

кошти 

підприємст-

ва 

7200,0 

 

7200,0 

 
- - Підвищення 

ефективності 

очищення шахтних 

вод 

4 Контрольні виміри скидів у 

водні об’єкти 
КП  “Тепло-

енергетик”, 

вул. Енергетиків, 

20 

2018 Власні 

кошти 

підприємст-

ва 

5,0 5,0 - - Поліпшення 

екологічного стану 

водойм 

 Всього: Бюджет 

міста 
1799,4 980,0 600,0 219,4  

Власні 

кошти 

підприємст-

ва 

7 205,0 7 205,0 - -  

Всього по розділу:  9004,4 8185,0 600,0 219,4  
Ядерна і радіаційна безпека 

 

1 Проведення моніторингу 

(оцінка впливу виробничої 

діяльності шахти на 

навколишнє природне 

середовище)  

ДП “Схід ГЗК”  

м. Жовті Води, 

Дніпропетровська 

обл.,  

вул. Горького, 2 

2018-

2020 

Власні 

кошти 

підприємства 

2550,0 850,0 

 

850,0 

 

850,0 

 

Додержання вимог 

норм радіаційної 

безпеки 

2 Інформування щодо 

радіоекологічного стану 

території навколо 

проммайданчика Інгульської 

шахти (після проведення 

досліджень) 

ДП “Схід ГЗК”  

м. Жовті Води, 

Дніпропетровська 

обл.,  

вул. Горького, 2 

2018-

2020 

Власні 

кошти 

підприємства 

- - - - Додержання вимог 

норм радіаційної 

безпеки та 

інформування 

населення про стан 

довкілля 

 Всього: Власні 

кошти 

підприємства 

2550,0 850,0 

 

850,0 

 

850,0 

 
 

 Всього по розділу:  2550,0 850,0 850,0 850,0  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів  

 

1 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

зберігання твердих 

побутових відходів 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища  

2020  Бюджет 

міста  
748,9 - 

 
- 748,9 Впровадження заходів, 

спрямованих на 

підвищення 

екологічного рівня, а 

саме  забезпечення  

закладів освіти 

контейнерами для 

роздільного збору 

твердих побутових 

відходів з метою   

формування  

правильної звички у 

дітей та молоді 

сортувати своє сміття 

заради  майбутнього 

 

2 Збільшення об’ємів 

вилученої та утилізованої 

вторсировини за рахунок 

роздільного збору  відходів  

 

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка, 1 

 

2018-

2020  

Власні 

кошти 

підприємства 

- 

 

- 

 
- - Зменшення впливу 

відходів на довкілля           

міста 

3 Утилізація  відходів  

 

КП  “Тепло-

енергетик”, 

вул. Енергетиків, 

20 

2018 Власні 

кошти 

підприємства 

1,0 

 

1,0 

 
- - Зменшення впливу 

відходів на довкілля           

міста 

4 Проведення лабораторних 

досліджень вапняного 

шламу 

 

КП  “Тепло-

енергетик”, 

вул. Енергетиків, 

20 

2018 Власні 

кошти 

підприємства 

1,0 

 

1,0 

 
- - Зменшення впливу 

відходів на довкілля           

міста 

 Всього: Бюджет 

міста 
748,9 - - 748,9  

Власні кошти 

підприємства 
2,0 2,0 - -  

Всього по розділу:  750,9 2,0 - 748,9  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Охорона атмосферного повітря 

1 Реконструкція витяжної 

вентиляції зварювальних 

кабін з встановленням 

фільтрів  

 

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка, 1 

 

2018-

2020 

Власні 

кошти 

підприємства 

1530,0 30,0 1500,0 360,0 Зменшення викидів в 

атмосферне повітря 

 

2 Проведення виробничо-

лабораторного контролю за 

викидами забруднюючих 

речовин в атмосферу від 

стаціонарних джерел 

викидів 

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка, 1 

 

2018-

2020 

Власні 

кошти 

підприємства 

14,0 2,0 12,0 12,0 Зменшення викидів в 

атмосферне повітря 

 

3 Контрольні виміри викидів в 

атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел 

 

КП  “Тепло-

енергетик”, 

вул. Енергетиків, 

20 

2018 Власні 

кошти 

підприємства 

10,0 10,0 - - Зменшення викидів 

забруднюючих 

речовин в атмосфер-

не повітря 

 Всього: Власні 

кошти 

підприємства 

1554,0 42,0 1512,0 372,0  

 Всього по розділу:  1926,0 42,0 1512,0 372,0  
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1 Заходи з озеленення міста 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2018-

2020 

Бюджет 

міста 
1945,8 849,5 

 

549,7 546,6 

 

Захід здійснюється 

відповідно до 

пропозицій управління 

освіти  Міської ради 

міста Кропивницького 

та управління молоді 

та спорту Міської ради 

міста Кропивницького  

про  виконання робіт з 

видалення аварійних 

дерев  та проведення 

озеленення         на 

територіях закладів 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всього: Бюджет 

міста 
1945,8 849,5 549,7 546,6 

 
 

 Всього по розділу:  1945,8 849,5 549,7 546,6  
Збереження природно-заповідного фонду 

1 Розроблення проєктів 

створення територій і 

об’єктів природно-

заповідного фонду та 

організації їх територій 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2018-

2019 

Бюджет 

міста 
95,0 95,0 

 

30,0 - Виконання заходу зі 

збереження об’єктів 

природно-заповідного 

фонду 

 Всього: Бюджет 

міста 
95,0 95,0 30,0 -  

 Всього по розділу:  125,0 95,0 30,0 -  
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення 

участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення 

охорони навколишнього природного середовища 

1 Видання поліграфічної 

продукції з екологічної 

тематики  

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2020 Бюджет 

міста 
45,0 - 

 

- 45,0 Інформування  про 

практичні навички 

правильного повод-

ження з твердими 

побутовими 

відходами (буклети 

та наклейки для 

контейнерів) 

 Всього: Бюджет 

міста 
45,0 - - 45,0  

 Всього по розділу:  45,0 - - 45,0  

 Всього по Програмі, 2018-2020 роки:  16347,1 10 023,5 3541,7 2781,9  

 

 

Начальник управління земельних відносин  

та охорони   навколишнього природного середовища        Олег ВОВЕНКО 


