УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 11 серпня 2015 року

№ 391

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради
"Про внесення змін до Заходів щодо
реалізації Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2015 рік,
затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 27 січня 2015 року № 3940"
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
внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2015 рік, затвердженої рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3940", що додається.
2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища 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 Литвина Г.М.

Секретар міської ради

Негода 32 29 74

І.Марковський

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
"___" _________ 2015
№ ______
Проект
УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ___ ________ 2015 року

№ _____

Про внесення змін до Заходів щодо
реалізації Програми природоохоронних
заходів місцевого значення на 2015 рік,
затвердженої рішенням Кіровоградської
міської ради від 27 січня 2015 року № 3940
Керуючись 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 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 2015 рік, затвердженої рішенням
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3940 "Про
затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2015 рік"(з урахуванням змін, внесених рішенням Кіровоградської міської
ради від 28 квітня 2015 року № 4097 та від 02 липня 2015 року № 4219), та
викласти їх в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань промисловості, енергетики, транспорту і зв'язку, охорони
навколишнього природного середовища та заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М.
Секретар міської ради
Негода 32 29 74

І.Марковський

Додаток
до Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2015 рік
19

3серпня 2010 року № 3671
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2015 рік
(у новій редакції)

№
з/п

1

1.

2.

3.

Зміст заходу

2

Відповідальні
виконавці

3

всього
за
рахунок
усіх
джерел
фінансування
4

Фінансове забезпечення (тис. грн)
у тому числі за рахунок:
міського
держав- обласного
ного
бюджету
бюдже- бюджету
ту

5

6

7

Результат
впровадження
за
рахунок
підприємств

8

9

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів та протиповеневі заходи
УЗВ та ОНПС
135,0
135,0
Зменшення
техногенного
Перенесення існуючих
УПНС та ЦЗН
навантаження, приведення
комунікаційних мереж у зв’язку
з розчисткою русла р. Інгул у
русла річки у природний
м. Кіровограді (доопрацювання
стан
проектно-кошторисної
документації "Перенесення
існуючих комунікаційних мереж
у зв’язку з розчисткою русла
р. Інгул у м. Кіровограді")
Нове будівництво зливової
УЗВ та ОНПС
1060,803
560,803 500,0
Відведення
поверхневої
каналізації по вул. Андріївській, УКБ
води в період дощів та
м. Кіровоград
танення снігу
Виконання комплексу заходів
УЗВ та ОНПС
728,5
728,5
Поліпшення екологічного
щодо підтримання належного
УПНС та ЦЗН
стану річок шляхом
санітарного стану русел річок на
видалення природного
території міста
грязевого наносу та водної
рослинності

1
4.

5.
6.
7.

2
Розчищення обвідного каналу
річки Інгул в районі парка
Пушкіна міста Кіровограда (з
урахуванням корегування
проекту "Розчищення обвідного
каналу річки Інгул в районі парка
Пушкіна міста Кіровограда")
Обстеження та паспортизація
гідротехнічних споруд та водойм
Очищення русел річок від дерев
Заходи з охорони підземних вод
та ліквідації їх забруднення
Всього по розділу:

3
УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН

4
921,5

УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН
УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН
УЗВ та ОНПС
УПНС та ЦЗН

5

6

7

8

9

921,5

Зменшення
техногенного
навантаження, приведення
русла річки у природний
стан

623,0

623,0

100,0

100,0

Поліпшення
стану річок
Поліпшення
стану річок

22,0

22,0

3590,803

560,830

екологічного
екологічного

Охорона водних ресурсів

3030,0

Заходи із охорони і раціонального використання земель
1.

Засипка і виположування ярів, УЗВ та ОНПС
балок
з
одночасним
їх
дренуванням
Всього по розділу:

60,0

60,0

60,0

60,0

Поліпшення екологічного
стану земель фонду міста

Заходи із збереження природно–заповідного фонду
1.

1.

Розроблення проектів створення УЗВ та ОНПС
території і об’єктів природнозаповідного фонду та організації
їх території
Всього по розділу:

Заходи з озеленення міста

50,0

50,0

50,0

50,0

Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів
УЗВ та ОНПС
500,0
500,0

Збереження природнозаповідного фонду

Відновлення зелених
насаджень

1
2.

3.

2
Боротьба
бур’янами

Озеленення
підприємства

з

3
карантинними Інгульська шахта
ДП "Схід ГЗК",
с. Неопалимівка
території Інгульська шахта
ДП "Схід ГЗК",
с. Неопалимівка

4
12,0

5

6

7

75,0

8

9

12,0

Утримання
території
підприємства в належному
стані

75,0

Утримання
території
підприємства в належному
стані

Всього по розділу:
587,0
500,0
87,0
Реалізація регіональної екологічної програми першочергових заходів захисту населення від факторів радіаційного забруднення
навколишнього природного середовища
Заходи по виконанню Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу
іонізуючих випромінювань на 2014 - 2018 роки
1.

Проведення
радіологічного УЗВ та ОНПС
моніторингу вмісту радону–222 УПНС та ЦЗН
в повітрі приміщень дошкільних,
шкільних
та
лікувальних
закладів, робочих приміщень,
місць загального користування з
критичними показниками рівня
дій, сейсмо-хіміко-радіаційних
показників стану довкілля

16,2

16,2

2.

Проведення
середньорічної УЗВ та ОНПС
ЕРОА радону-222 у повітрі УПНС та ЦЗН
приміщень житлових будівель у
м. Кіровограді

10,8

10,8

3.

Комплексне обстеження джерел УЗВ та ОНПС
водопостачання (бактереологія, УПНС та ЦЗН
хімія, токсикоманія, радіохімія,
радон). Дослідження об’єктів
довкілля
щодо
вмісту
та
активностей
природних
радіонуклідів

7,5

7,5

Отримання радіологічних
показників та експертних
висновків щодо
радіаційного впливу на
стан навколишнього
природного середовища.
Захист населення
від впливу іонізуючого
випромінювання,
виявлення джерел ризиків
Запобігання перевищенню
ефективної
дози,
негативному
впливу
іонізуючого випромінювання на людину
Запобігання перевищення
ефективної
дози,
негативного
впливу
іонізуючого
випромінювання на людину

1
4.

2
3
Організація та проведення
в УПНС та ЦЗН
установленому
порядку УЗВ та ОНПС
щорічних
радіологічних
обстежень.
Проведення
дозиметричного контролю за
гамма-випромінюванням
в
мікрорайонах міста

5.

Проведення
обґрунтованих УЗВ та ОНПС
протирадонових
заходів УПНС та ЦЗН
безумовно
виправданого
втручання (контрзаходів) у разі
перевищень
середньорічної
ЕРОА
радону
у
повітрі
приміщень навчальних закладів
міста
Всього по розділу:

4

5

6

7

4,7

4,7

100,0

100,0

139,2

139,2

8

9
Оцінка стану захисту
людини від впливу
іонізуючих
випромінювань.
Виявлення
можливих
джерел
радіаційного впливу на
людину у межах місць
компактного проживання
Виключення джерел і
шляхів, що спричиняють
вплив
іонізуючого
випромінювання
на
людину,
забезпечення
радіаційної
безпеки
населення області,
виконання НРБУ-97

Заходи поводження з побутовими, виробничими та токсичними відходами
1.

Переробка
порід

2.

Утилізація
полімерної тари

3.

відвалів

гірничих Інгульська шахта
ДП "Схід ГЗК",
с. Неопалимівка

10 540,2

15,0
відпрацьованої ПАТ "Червона
зірка",
вул. Медведєва, 1
Проведення
заходів
по ТОВ "КАТП-1128", 10,0
зменшенню
технологічного вул. Тореза, 27
навантаження від виробничої
діяльності на довкілля
м. Кіровограда
Всього по розділу:
10 565,2

10 540,2

Зменшення
відходів
на
м. Кіровограда

впливу
довкілля

15,0

Зменшення
відходів
на
м. Кіровограда

впливу
довкілля

10,0

Зменшення
самозаймання
сміттєзвалища

процесів

10 565,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заходи з охорони атмосферного повітря
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.

Проведення
інвентаризації ПАТ "Червона
викидів
в
атмосферу
від зірка",
стаціонарних джерел
ПАТ вул. Медведєва, 1
"Червона зірка"

200,0

200,0

Зменшення
викидів
атмосферне повітря

Всього по розділу:

400,0

400,0

1.

2.

Заходи по здійсненню моніторингу довкілля
Проведення
радіаційно- Інгульська шахта
405,0
екологічного моніторингу на ДП "Схід ГЗК",
проммайданчиках в санітарно- с. Неопалимівка
захисній
зоні
і
зоні
спостереження підприємства

в

405,0

Визначення
обсягів
викидів
та
скидів
забруднюючих речовин у
навколишнє
природне
середовище
та
забезпечення
якісного
контролю
за
станом
довкілля м . Кіровограда
Контроль
активності
радіонуклідів у воді Северинівського
водозабору
для питних потреб населених пунктів Завадівка та
Кіровоградського району

Проведення радіохімічного та Інгульська шахта
бактеріологічного
контролю ДП "Схід ГЗК",
питної води Северинівського с. Неопалимівка
водозабору

30,0

30,0

Всього по розділу:

435,0

435,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заходи з екологічної освіти та виховання
Проведення
конференцій, УЗВ та ОНПС
семінарів, виставок, фестивалів
та
інших
заходів
щодо
пропаганди охорони навколишнього природного середовища,
видання поліграфічної продукції
з екологічної тематики
Всього по розділу:
Всього по програмі, 2015 рік:
1.

4,0

4,0
15 831,2

Екологічна
освіта
громадян,
залучення
громадських екологічних
організацій до розв’язання
екологічних
проблем
м. Кіровограда

4,0

560,803

4,0
3783,2

11 487,2

Примітка. Зазначені заходи з урахуванням залишку коштів невикористаних у 2014 році, у сумі 2 829,2 тис. грн.

Начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

В. Пидорич

