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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «____»  __________  2022 року                                                     № ____ 

 

 

Про звіт за 2021 рік щодо виконання  

Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021–2023 роки 

 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Кропивницька 

міська рада                        

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт за 2021 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021–2023 роки, 

затвердженої  рішенням Кропивницької  міської ради від 02 лютого                     

2021 року  № 101,  (з урахуванням змін та доповнень) згідно з додатком. 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галина Негода 35 83 57 



Додаток       

до рішення  Кропивницької міської ради 

                                                             «____»  ________  2022 року № _____ 

 

 

ЗВІТ 

за 2021 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021–2023 роки  

 

Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2021-2023 роки,  затвердженої  рішенням Кропивницької             

міської ради    від 02 лютого 2021 року № 101 (з урахуванням змін   та 

доповнень), за рахунок  коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища передбачено  проведення заходів з охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів, раціонального використання і 

зберігання відходів виробництва і побутових відходів та  науки, інформації і 

освіти, підготовки кадрів, оцінки впливу на довкілля, стратегічної  

екологічної оцінки, організації праці, забезпечення участі у діяльності 

міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження 

економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного 

середовища.  

Цією Програмою було передбачено кошти у сумі  1301,2 тис. грн на 

реалізацію природоохоронних заходів місцевого значення. 

Протягом  2021 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів використано 789,5 тис. грн, на 

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів використано 501,1 тис. грн,  видання поліграфічної продукції з 

екологічної тематики використано 8,6 тис. грн. 

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

Відповідно до звернень управління освіти Кропивницької міської ради                                 

та сформованого переліку об’єктів виконано комплекс робіт з                  

видалення  аварійних дерев у кількості 75 одиниць згідно з актами 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на територіях 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а саме:  ЗОШ 25                 

(вул. Леваневського, 2-б),  «Ліцей «Сокіл» (вул. Короленка, 46), ЗОШ №31 

«Сузір’я»  (вул. Космонавта Попова, 11-а), ДНЗ № 67 «Дельфін»                           

(вул. Пацаєва, 10-а), «Вікторія-П» (вул. Шатила, 16), ДНЗ №74                            

(вул. Металургів, 8-а, смт. Нове), «Гімназія імені Олени Журливої»                          

(вул. Авіаційна, 64), ДНЗ № 28 (Студенський бульвар, 8-а),  ЗОШ  № 35             

(вул. Космонавта Попова, 28/20), ДНЗ № 24 (пров. Училищний, 3-а),                   

ЗОШ  № 32  (вул. Глинки, 1 та  вул. Курортна, 1).  

Також, враховуючи пропозиції, виконано роботи з озеленення частини 

територій комунального закладу «Гімназія імені Олени Журливої» по                  

вул. Авіаційній, 64 та комунального закладу «Ліцей» «Науковий»  по                     

вул. Юрія Коваленка, 9-а.   
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На вказаних об’єктах висаджено зелені насадження  - дерева та кущі                  

у кількості 160 одиниць та посіяно газон  370 м
2
 відповідно до плану-схеми 

озеленення. 

 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів  

 

З 01 січня 2018 року в Україні вступила в силу норма Закону України  

«Про відходи», згідно з якою побутове сміття підлягає вторинній переробці. 

Таким чином, всі українці повинні навчитися сортувати побутові відходи на 

пластик, папір, скло, метал і органіку. До повноважень органів місцевого 

самоврядування відноситься створення необхідних умов для стимулювання 

залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як 

вторинної сировини, а також  «Національним планом управління відходами 

до 2030 року», який затверджений  розпорядженням      Кабінету Міністрів 

України  від 20 лютого 2019 року № 117-р, передбачено проведення заходів               

з підвищенням обізнаності Закону України «Про відходи» у навчальних 

закладах, де  відповідальні є органи місцевого самоврядування. 

Тому, на підставі клопотання  управління освіти  міської ради  було 

розпочато захід із забезпечення  закладів освіти контейнерами для 

роздільного збору твердих побутових відходів (розпочато у IV кварталі                   

2020 року та  завершено у І кварталі 2021 року). Цим заходом встановлено 

304 контейнери тривалого використання об’ємом  100 л.  

Тобто, встановлено в 40 загальноосвітніх  школах  по 4 контейнери  

(папір, скло, пластик, метал) та 39 дитячих навчальних закладів                               

по 2 контейнери (папір, пластик). 

 

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 

 

Виконано захід з  видання поліграфічної продукції з екологічної 

тематики, а саме виготовлено для закладів освіти  плакати                                

розміром А1 у кількості 60 одиниць з інформацією екологічного характеру 

«Який світ обереш ти?». 

Для вирішення проблем виробничого комплексу,  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: 

акціонерним товариством «Ельворті»  проведено виробничо-

лабораторний контроль за викидами забруднюючих речовин  в атмосферу  

від стаціонарних джерел на суму 12,38 тис. грн, здійснено  реконструкцію та  
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сервісне обслуговування систем вентиляції малярних комплексів та 

зварювальних дільниць на суму 228,41 тис. грн  та налагодження роботи 

газових пальників на малярних комплексах з метою кращого згоряння палива 

та зменшення викидів парникових газів  на суму 93,79 тис. грн; 

товариством з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод 

будівельних матеріалів № 1» виконано утеплення сушильного барабана, 

утеплення тунельних печей №1 та №2  на суму 262 тис. грн, запроваджено 

роботу щодо зменшення використання світлодіодних  ламп замість 

ртутьвмісних та  зменшення об’ємів захоронення відходів  на полігоні за 

рахунок сортування відходів і вилучення вторинної  сировини; 

приватним акціонерним товариством “Кропивницький ОЕЗ” проведено 

налагоджувальні роботи на котлоагрегатах № 3 та № 4 на суму 87,4 тис. грн, 

заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні на суму 34,9 тис. грн, 

проведення щорічного моніторингу якості ґрунтів в місцях тимчасового 

розміщення відходів на суму 1,8 тис. грн; 

товариством з обмежено відповідальністю “Придніпровський ОЕЗ” 

проведенно еколого-технологічну наладку паливної частини котлоагрегатів 

на суму 45, 0 тис. грн; 

товариством з обмеженою відповідальністю “ОЕЗ ГРАДОЛІЯ” 

постійно здійснюється дотримання нормативів гранично допустимих викидів  

в атмосферу  при роботі пилогазоочисного обладнання та установок,   

виконано  щорічний  технічний огляд, налагодження та перевірка на 

ефективність обладнання. 

 

 

 

Начальник управління  

земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      Роман ЛУНГОЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення міської ради № 1066 

«Про звіт за 2021 рік щодо виконання  Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2021-2023 роки» 

 

Розробником проєкту рішення є управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради. 

Проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 140, 146  Конституції 

України, статті  26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Даний проєкт рішення підготовлений для розгляду звіту за 2021 рік щодо 

виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення                                

на 2021-2023 роки, затвердженої  рішенням Кропивницької міської ради                   

від  02.02.2021  № 101  (з урахуванням змін та доповнень), на виконання               

пункту 6 Положення про Кіровоградський міський фонд охорони 

навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради 

від 29.04.2013 року № 2341. 

Фінансово-економічна складова – за рахунок  коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища протягом  2021 року на проведення 

заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів 

використано 789,5 тис. грн, раціональне використання і зберігання відходів 

виробництва і побутових відходів використано 501,1 тис. грн,  видання 

поліграфічної продукції з екологічної тематики  використано 8,6 тис. грн. 

Проєкт рішення погоджено  постійною комісією Кропивницької міської 

ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності, протокол 

засідання  № 32 від 10.02.22 р. 

Погоджено Рішенням  виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

№ 72 від 08.02.2022р. 

 

 

Начальник управління           Роман ЛУНГОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галина Негода 35 83 57 


