УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 09 лютого 2016 року

№ 63

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
"Про затвердження Програми
природоохоронних заходів
місцевого значення на 2016 рік"

Керуючись ст. 143-144 Конституції України, підпунктом 1 п. "а" ст. 27,
ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про
затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2016 рік", що додається.
2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища Кіровоградської міської ради забезпечити внесення
даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова

Негода 32 29 74

А.Райкович

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
09 лютого 2016
№ 63
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ____ _______2016 року

№ _____

Про затвердження Програми
природоохоронних заходів
місцевого значення на 2016 рік
Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", пунктом 13 статті 91 Бюджетного кодексу
України, Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 року № 1147, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму природоохоронних заходів місцевого значення
на 2016 рік, що додається.
2. Включити Програму природоохоронних заходів місцевого значення
на 2016 рік до складу Програми економічного і соціального розвитку
міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і
2017 роки.
3. Контроль за виконанням даного 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 Грабенка О. В.

Міський голова
Негода 32 29 74

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
____ __________ 2016
№ ______

ПРОГРАМА
ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
НА 2016 РІК

КІРОВОГРАД - 2016

Вступ
Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2016 рік
(далі – Програма) розроблена відповідно до статті 19 Закону України
“Про охорону навколишнього природного середовища”, пункту 12
статті 91 Бюджетного кодексу України і визначає пріоритети екологічної
політики, передбачає поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення
регулювання використання природних ресурсів, додаткового залучення
коштів з різних джерел на здійснення заходів щодо охорони довкілля,
координації підприємств різних форм власності на території міста
Кіровограда з метою дотримання ними вимог природоохоронного
законодавства України.
І. Очікувані результати стану розвитку галузі за 2015 рік
Екологічний стан у місті Кіровограді у 2015 році в основному залишався
стабільним. Надзвичайних ситуацій техногенно-екологічного характеру, які б
зумовили значні обсяги чи неконтрольоване забруднення навколишнього
середовища, протягом року на території міста не було.
Для поліпшення стану довкілля протягом 2015 року були виконані
наступні природоохоронні заходи, а саме
з охорони і раціонального використання водних ресурсів та
протиповеневі заходи – розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі парку
Пушкіна м. Кіровоград, комплекс заходів щодо підтримання належного
санітарного стану русел річок Інгул (від вулиці Київської до вулиці
Кропивницького) та Созонівка, нове будівництво зливової каналізації по
вул. Андріївській, обстеження та паспортизація гідротехнічної споруди та
водойми річки Сугоклея в районі парку Перемоги та очищення русел річок
Інгул та Созонівка від дерев;
із охорони і раціонального використання земель – засипка і
виполужування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;
з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів
– заходи з озеленення міста;
з екологічної освіти та виховання – видання поліграфічної продукції.
Для забезпечення стабільності екологічної ситуації, для зменшення
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення кількості
відходів виробництва та споживання, що утворюються в процесі виробничої
діяльності виробничого комплексу обласного центра міською радою у
2015 році проведено певну роботу щодо розробки та виконання відповідних
природоохоронних заходів суб’єктами господарювання.
За власні кошти підприємствами міста протягом року передбачено
провести ряд відповідних природоохоронних заходів, а саме:
Інгульською шахтою Східного ГЗК
– переробка відвалів
гірничих порід, боротьба з карантинними бур’янами, озеленення
території підприємства, проведення радіаційно-екологічного моніторингу на
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проммайданчиках в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження
підприємства, проведення радіохімічного та бактеріологічного контролю
питної води Северинівського водозабору;
Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128» проведення
заходів по зменшенню технологічного навантаження від виробничої
діяльності на довкілля м. Кіровограда;
Публічним
акціонерним
товариством
«по
виробництву
сільськогосподарської техніки» «Червона зірка» передбачено провести
утилізацію відпрацьованої полімерної тари, щомісячне налагодження
пальників лінії порошкового фарбування з метою кращого згоряння палива
та скорочення викидів забруднюючих речовин, придбання інвентаризації
викидів в атмосферу від стаціонарних джерел.
ІІ. Головні Проблеми розвитку галузі
Використання природних ресурсів і пов’язане з ним відповідне
навантаження на навколишнє природне середовище - це та сфера людської
діяльності, яка визначає широке коло соціальних, економічних та
екологічних проблем.
Сучасний стан природних ресурсів і навколишнього середовища
змушує змінити підходи щодо подальшого економічного розвитку й оцінити
його з урахуванням економічних пріоритетів та наявності екологічних
ризиків. Забруднюються повітря, води і ґрунти, виснажуються природні
ресурси, збіднюється ландшафтне і біотичне різноманіття, що негативно
впливає на живі організми і людей.
Однією з важливих проблем охорони повітряного басейну міста від
забруднення шкідливими речовинами, зокрема в плані скорочення обсягів
викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення, є те,
що наявне на підприємствах технологічне обладнання, устаткування та
очисні споруди, морально застаріли та фізично зношені.
Значний
обсяг
викидів забруднювальних речовин від автотранспорту організацій і
підприємств міста припадає на вантажні автомобілі та пасажирські легкові
автомобілі. Автотранспорт є джерелом викидів забруднювальних речовин,
що значно погіршує умови розсіювання, створює їх високі концентрації в
районах автомагістралей міста і прилеглих до них житлових забудов, де, як
правило, проживає і працює значна чисельність населення міста. Це вулиці
Жовтневої революції, Маршала Конєва, Героїв Сталінграда, Короленка,
Колгоспна. Особливе занепокоєння викликає значна загазованість
центральної частини міста, одна із центральних вулиць – Велика
Перспективна - перетворилась в дуже завантажену автомагістраль.
Для вирішення даної проблеми можливе забезпечення транспортного
зв’язку в місті за допомогою електротранспорту (тролейбусів), заміна на
автотранспорті пального нафтового походження більш екологічно чистим
природним газом (комунальний транспорт), використання на автотранспорті
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спеціальних моторних масел та якісного пального, його відповідність
державним стандартам.
Також найважливішою проблемою в місті Кіровограді залишається
охорона поверхневих і підземних вод від забруднення.
З метою збереження поверхневих вод від забруднення необхідно
здійснити комплекс заходів щодо підтримання належного санітарного стану
шляхом видалення природного грязевого наносу та водної рослинності русла
річок Біянки та Інгул від вулиці Жовтневої революції до вулиці Київської.
А також з великою кількістю водної рослинності, кущів, порослі та
дерев, які зростають або повалені у руслах річок, створюється недостатня
пропускна спосібність води, що спричиняє можливе підтоплення під час
повеней та дощових паводків та замулення русел що порушує природний
режим.
У 1989 році, для регулювання р. Інгул в центральній частині міста,
запроектована та побудована перегороджувальна споруда. Станом на
серпень 2015 року споруда має аварійний стан (в основі гідротехнічної
споруди проходять суфазні явища з виносом матеріалу основи в нижній б’єф,
поверхневі затвори поржавіли і не можуть виконувати свого
функціонального призначення, перекриття із монолітного залізобетону
частково зруйноване). Запасний об’єм води в постійному користуванні не
підтримується (від вулиці Жовтневої революції до вулиці Михайлівської).
Такий стан споруди може призвести у будь який час до аварійної
ситуації чи при проходженні повені низької забезпеченості, до повної
руйнації з загрозою для устроїв мосту по вулиці Михайлівської.
Виходячи з ситуації, що склалася, необхідно виконати обстеження та
паспортизацію гідротехнічної споруди з подальшою реалізацією заходу.
Крім того, необхідно здійснювати відновлення зелених насаджень на
території міста, поетапно проводити заміну тих зелених насаджень, які мають
незадовільний стан. Рослинність здатна істотно зменшити несприятливий
вплив кліматичних і виробничих факторів на умови праці, життя і
відпочинку людини.
ІІІ. Мета Програми
Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального
використання водних ресурсів, зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, зменшення негативного впливу на довкілля
промислових відходів, координація заходів суб’єктів господарювання,
охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів та
екологічна освіта.
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IV. Пріоритетні напрями розвитку галузі 2016 рік
Основною Програми є поліпшення довкілля та використання
природних ресурсів у місті Кіровограді у 2016 році шляхом здійснення
наступного комплексу заходів:
зменшення техногенного навантаження, та приведення русел у
природний стан (додаток до Програми - Заходи з охорони і раціонального
використання водних ресурсів);
скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних
джерел викидів до нормативних показників (додаток до Програми - Заходи з
охорони атмосферного повітря);
розв’язання проблеми знешкодження, утилізації промислових відходів
(додаток до Програми - Заходи поводження з побутовими, виробничими та
токсичними відходами);
заходи з озеленення міста (додаток до Програми – заходи з охорони і
раціонального використання природних рослинних ресурсів);
проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація
виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики (додаток до Програми – заходи з екологічної освіти та
виховання).
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2016 рік з обґрунтуванням шляхів і способів розв’язання проблем
розвитку галузі, необхідних обсягів та джерел фінансування на 2016 рік
Завданням у цій галузі є зменшення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел викидів до
нормативних показників, зменшення кількості відходів виробництва та
споживання, охорона водних об’єктів, охорона та раціональне використання
природних рослинних ресурсів, екологічна освіта та виховання.
Витрати на реалізацію природоохоронних заходів, передбачених
Програмою на період 2016 року, в розрізі джерел фінансування
передбачається проводити за рахунок коштів фонду хорони навколишнього
природного середовища та власних коштів підприємств та установ.
VІ. Ресурсне забезпечення
Відповідно до
Програми
природоохоронних заходів місцевого
значення на 2016 рік передбачено
проведення заходів з охорони і
раціонального використання водних ресурсів, з охорони і раціонального
використання природних рослинних ресурсів та з екологічної освіти та
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виховання за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного
середовища.
Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
зменшення кількості відходів виробництва та споживання, що утворюються в
процесі виробничої діяльності виробничого комплексу обласного центра
виконання відповідних природоохоронних заходів передбачено за власні
кошти підприємствами міста.
VІІ. Кількісні
Програми

та

якісні

критерії

ефективності

виконання

При реалізації заходів Програми передбачається:
поліпшення екологічного стану річок шляхом видалення природного
грязевого наносу та водної рослинності та приведення русла річки Інгул,
Біянки та Сугоклеї у природний стан;
зменшення
кількості утворених і накопичених промислових
відходів;
зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря;
відновлення зелених насаджень шляхом здійснення догляду та
видалення аварійних дерев;
придбання поліграфічної продукції, яка буде враховувати підготовлені
з екологічної тематики матеріали та доповіді ІІ Регіональної науковопрактичної конференції «Екологічні проблеми сучасності», яка запланована у
квітні 2016 року Кафедрою екології та охорони навколишнього середовища
Кіровоградського національного технічного університету.
VІІІ.

Напрями реалізації заходів Програми

Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів
забезпечить:
охорону водних ресурсів та поліпшення екологічного стану річок;
проведення комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягів
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел;
відновлення зелених насаджень;
створення ефективної системи екологічної освіти та інформування
населення з питань охорони навколишнього природного середовища.

Начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

В.Пидорич

Додаток
до Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2016 рік
19
3серпня 2010 року даток
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2016 рік
№
п/п

Зміст заходу

Відповідальні
виконавці

1

2

3

Фінансове забезпечення (тис. грн.)
всього
у тому числі за рахунок:
підприусіх
держав- обласміського
ємств
джерел
ного
ного
бюджету
фінансу- бюдже- бюджету
вання
ту
4
5
6
7
8

Результат
впровадження

9

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів
1.

Обстеження та паспортизація
гідротехнічних споруд та водойм

УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН

100,0

2.

Виконання комплексу заходів
щодо підтримання належного
санітарного стану русел річок на
території міста, упорядкування
джерел

УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН

267,8

3.

Очищення русел річок від дерев

УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН

200,0

200,0

567,8

567,8

Всього по розділу:

100,0

267,8

Поліпшення екологічного
стану річок шляхом оцінки
надійності
системи,
визначення
термінів
реконструкції
або
капітального
ремонту
споруди
Поліпшення екологічного
стану річок шляхом
видалення природного
грязевого наносу, водної
рослинності та охорона
водних ресурсів
Поліпшення екологічного
стану річок

1

2

3
4
5
6
7
8
Заходи поводження з побутовими, виробничими та токсичними відходами

2.

Утилізація
відпрацьованих ПАТ "Червона
люмінесцентних і ртутних ламп зірка",
та відпрацьованих шин
вул. Медведєва, 1

3.

Проведення
заходів
зменшенню навантаження
виробничої
діяльності
довкілля м. Кіровограда
Всього по розділу:

9

10,0

10,0

Зменшення
відходів
на
м. Кіровограда

впливу
довкілля

по ТОВ "КАТП-1128", 24,0
від вул. Тореза, 27
на

24,0

Зменшення
самозаймання
сміттєзвалища

процесів

34,0
Заходи з охорони атмосферного повітря

34,0

1.

Щомісячне
налагодження ПАТ "Червона
пальників лінії порошкового зірка",
фарбування з метою кращого вул. Медведєва, 1
згоряння палива та скорочення
викидів забруднюючих речовин

200,0

200,0

Дозволить
зменшити
викиди
фарбувальної
аерозолі
в атмосферне
повітря

2.

Реконструкція системи витяжної ПАТ "Червона
вентиляції на зварювальних зірка",
постах ПКМЗ
вул. Медведєва, 1

250,0

250,0

Зменшення
викидів
атмосферне повітря

Всього по розділу:

450,0

450,0

Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів
1.

Заходи з озеленення міста

Всього по розділу:

УЗВ та ОНПС

600,0

600,0

600,0

600,0

Відновлення зелених
насаджень

в

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заходи з екологічної освіти та виховання
Проведення науково-технічних УЗВ та ОНПС
конференцій і
семінарів,
організація виставок, фестивалів
та
інших
заходів
щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища,
видання поліграфічної продукції
з екологічної тематики
Всього по розділу:
Всього по програмі, 2016 рік:
1.

6,0

6,0

6,0
1657,8

6,0
1173,8

Екологічна
громадян

484,0

Примітка. Зазначені заходи з урахуванням залишку коштів, не використаних у 2015 році, у сумі 242,8 тис. грн.

Начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

В. Пидорич

освіта

