
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  7 грудня  2011 року                                                                      № 1020 
 
Про внесення змін до Програми  
природоохоронних заходів місцевого  
значення на 2011 рік, затвердженої  
рішенням Кіровоградської міської  
ради від 27 січня 2011 року № 108 
 
 Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", 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. Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення на 2011 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 108 “Про 
затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 
2011 рік”, та викласти їх в новій редакції, що додається. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань промисловості, енергетики, 
транспорту та зв'язку, охорони навколишнього природного середовища та 
першого заступника міського голови Дзядуха В.О. 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Негода 
 32-29-74



Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради 
від 7 грудня 2011 року      

             № 1020177орро77/749 серпня 2010 року № 
3671        №№444длоррр    

 
ЗАХОДИ 

  щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2011 рік 
 

Фінансове забезпечення (тис. грн.) 

        у тому числі за рахунок: 
№ 
п/п 

Зміст заходу 
Відповідальні 
виконавці 

всього за 
рахунок 
усіх 
джерел 
фінансу-
вання 

держав- 
ного 
бюджету 

облас- 
ного  
бюджету 

спеціального 
фонду міського   
бюджету 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Розчистка русла річки Інгул в межах 

міста Кіровограда згідно з робочим 
проектом "Розчистка р. Інгул на ділянці 
від мосту по вулиці  Кірова до гирла 
р. Сугоклеї" 

УЗВ та ОНПС 423,2 __ __ 423,2 
(КЕКВ 1172) 

Зменшення 
техногенного 
навантаження, 
приведення русла 
річки у природний 
стан 

2. Переопрацювання проектно-технічної 
документації на Перенесення існуючих 
комунікаційних мереж в зв’язку з 
розчищенням річки Інгул в місті 
Кіровограді (перенесення 
каналізаційних дюкерів ПК-92, ПК-93 
та кабельної лінії 10 кВ) 

УЗВ та ОНПС 62,0 __ __ 62,0 
(КЕКВ 1172) 

Поліпшення 
технічного стану та 
благоустрою р. Інгул 
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3. Розроблення електронної векторної 

карти міста Кіровограда М:5000 із 
застосуванням засобів автоматизації та 
геоінформаційних систем для 
моніторингу навколишнього 
природного середовища   

УЗВ та ОНПС 
 

288,0 __ __  288,0 
(КЕКВ  1171) 

Оптимальний 
контроль та 
моніторинг за 
екологічним станом 
довкілля  

4. Розчистка русла річки Інгул в межах 
міста Кіровограда згідно з робочим 
проектом «Розчищення обвідного 
каналу р. Інгул в районі парка Пушкіна 
міста Кіровограда» 

УЗВ та ОНПС 
 

70,0 __ __ 70,0 
(КЕКВ  1172) 

Зменшення 
техногенного 
навантаження, 
приведення русла 
річки у природний 
стан 

5. Утримання та оснащення приладами, 
обладнанням, зміцнення матеріально-
технічної бази управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища КМР 

УЗВ та ОНПС 46,0 — — 46.0 
(КЕКВ  1131 – 16,0 
КЕКВ 1134 - 10) 

Здійснення контролю 
за об’єктами 
забруднення 
навколишнього 
природного 
середовища та 
створення умов для 
роботи комісії по 
визначенню стану та 
вартості зелених 
насаджень. 
Вирішення питання 
видачі дозволів 

6. Розробка проектів землеустрою з 
організації та встановлення меж 
земельних ділянок під об’єктами 
зеленого будівництва та проектів 
створення територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду та 
організації їх територій 

УЗВ та ОНПС 
 

180,0 — — 180,0 
(КЕКВ  1172) 

Відтворення та 
збереження 
біологічного 
різноманіття 

7. Локальний моніторинг міста 
Кіровограда 

УЗВ та ОНПС 20,0 — — 20,0 
(КЕКВ  1172) 

Отримання якісних 
показників стану 
довкілля 
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8. Проведення обрізування та знесення 

фаутних дерев, посадка зелених 
насаджень та догляд за ними, у тому 
числі придбання посадкового матеріалу 
для проведення загальнодержавних 
акцій  

УЗВ та ОНПС 400,9 — — 400,9  
(КЕКВ 1172) 

Догляд за зеленими 
насадженнями міста 
та їх відновлення 

9. Проведення конференцій, семінарів, 
виставок, фестивалів та інших заходів 
щодо пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища, видання поліграфічної 
продукції з екологічної тематики. 
Організація і здійснення робіт з 
екологічної освіти, підготовки кадрів, 
підвищення кваліфікації та обміну 
досвідом роботи працівників 
природоохоронних організацій 

УЗВ та ОНПС 7,0 — — 7,0 
(КЕКВ  1134) 

 

Екологічна освіта 
громадян 

10.  Забезпечення управління спеціальними 
періодичними виданнями, літературою 
та законодавчими актами з екологічної 
тематики 

УЗВ та ОНПС 2,9 — — 2,9 
(КЕКВ  1131) 

Підвищення рівня 
самоосвіти 
працівників 
управління 

                                                                    Всього : 1500,0 — 0 1500,0  

 
 

Начальник управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища      В. Пидорич 

 


