
 
  
                      
         
      УКРАЇНА   
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 3 березня   2012 року                                                       № 1309 
 
Про виконання Програми  
природоохоронних заходів  
місцевого значення на 2011 рік 
 
 Керуючись статтями  140, 146 Конституції України,  статтями                           
26, 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Інформацію про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення  на  2011 рік взяти до відома  (додається). 

 
 
 
 
Міський голова        О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кладченко 
22-45-11 

 
         



 
       Додаток  до рішення   
       Кіровоградської міської ради 

               від 3 березня 2012 року 
                  № 1309  

 
Інформація 

про виконання Програми природоохоронних заходів  
місцевого значення на 2011 рік 

 
Даною Програмою було передбачено видатки з місцевого бюджету 

на реалізацію у 2011 році природоохоронних заходів місцевого значення у                   
сумі 1,5 млн. грн. 

У 2011 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища виконано такі природоохоронні заходи: 

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» - 423,20 тис. грн. (було передбачено                    
423,2 тис. грн.), захід виконано в повному обсязі. 

2. Розроблення електронної векторної карти м. Кіровограда М:5000 
для моніторингу навколишнього природного середовища –                           
261,70 тис. грн. (було передбачено 288,00 тис. грн.), захід виконано в 
повному обсязі. 

3. Утримання та оснащення приладами, обладнанням, зміцнення 
матеріально-технічної бази управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища – 30,30 тис. грн. (було                  
передбачено 46,00 тис. грн.). 

4. Проведення обрізування та знесення фаутних дерев, посадка 
зелених насаджень та догляд за ними, у тому числі придбання посадкового 
матеріалу для проведення загальнодержавних акцій (День довкілля, 
місячник озеленення) – 258,90 тис. грн. (було передбачено                                  
400,90 тис. грн.) 

 
Всього у 2011 році виконано природоохоронних заходів та робіт 

на суму 973,43 тисячі гривень.  
 
Залишок невикористаних коштів у сумі 526,57 тисяч гривень є 

перехідним залишком. Ці кошти будуть використанні у 2012 році і 
враховані у Програмі природоохоронних заходів місцевого значення  на 
2012 рік, яка  затверджена  рішенням сесії Кіровоградської міської ради                                     
від 26.01.12 № 1169. 

 
 У 2011 році не виконані  такі заходи Програми: 
 

1.  Переопрацювання проектно-технічної документації на перенесення 
існуючих  комунікаційних  мереж  у  зв’язку з  розчисткою  русла  річки 
Інгул у м. Кіровограді – 62,00 тис. грн. Цей захід було внесено до  



 
Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2011 рік 
рішенням Кіровоградської міської ради від 07.12.11 № 1020. Програмою 
передбачалося здійснити корегування проектно-технічної документації  
існуючих комунікаційних мереж (4 каналізаційних колектора Д-1000 мм, 
що були побудовані у 1974 та 1996 роках). Замовником даного заходу 
виступило комунальне підприємство «Кіровоградське водно-каналізаційне 
господарство», яке із поважних причин (стислий термін виконання – 
грудень 2011 року) не встигло замовити переопрацювання даного проекту. 
Цей природоохоронний захід  планується провести у 2012 році за кошти 
місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. 

2. Розчистка русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно з 
робочим проектом «Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі                        
парка Пушкіна міста Кіровограда» - 70,00 тис. грн. Фінансування даного 
заходу по розчистці обвідного каналу річки Інгул із місцевого фонду 
охорони навколишнього природного середовища у сумі 70,00 тисяч грн. 
передбачалося провести як співфінансування. У 2011 році передбачалося 
виділити 1 млн. гривень із державного бюджету через Державне агентство 
водних ресурсів України на розчистку русла річки Інгул, але державні 
кошти не було виділено. Використання 70,00 тисяч гривень із місцевого 
бюджету не дало б  ефективних результатів. Роботи по розчистці були б не 
завершені,  тому співфінансування у сумі 70,00 тисяч гривень не 
здійснювалось. 

3. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж 
земельних ділянок під об’єктами зеленого будівництва – 180,00 тис. грн. 
Замовником даного заходу було комунальне підприємство «Трест зеленого 
господарства». Підприємство не встигло реалізувати зазначений захід у 
зв’язку з тим, що кошти надійшли лише у листопаді 2011 року, але у 
грудні 2011 року було замовлено розробку проекту землеустрою на 
природно-заповідний об’єкт місцевого значення «Масив Лісопарковий». 
Виконання заходів по розробці проектів землеустрою та винесення меж 
територій природно-заповідного фонду міста у натуру, включено до 
Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2012 рік. 
 4. Локальний моніторинг міста Кіровограда – 20,00 тис. грн. 
Передбачалося провести аналіз ґрунтів санітарно-захисної зони 
Кіровоградського сміттєзвалища, яке розташовано в районі Завадівка, але 
цих коштів для здійснення ефективного моніторингу даного еколого-
небезпечного об’єкту не вистачило. 
 5. Забезпечення управління спеціальними періодичними виданнями 
літературою та законодавчими актами – 2,90 тис. грн.  
 
 
 
Начальник управління  земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища                                       В. Пидорич 
         


