
          
 
           

   
 
 

        УКРАЇНА  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

 
ДРУГА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  23 лютого  2016 року                                                              № 87 
 
Про виконання Програми  
природоохоронних заходів  
місцевого значення за 2015 рік 
 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  
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  за  2015 рік, затвердженої  рішенням 
Кіровоградської міської ради  від 27.01.2015 № 3940 (з урахуванням змін), 
взяти до відома (додається). 

 
 
 
Міський голова       А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Негода 32 29 74 
 



        
       Додаток   

         до рішення    
                             Кіровоградської міської ради 

                      від   23 лютого 2016 року 
                № 87  

 
Інформація 

про виконання Програми природоохоронних заходів  
місцевого значення за 2015 рік 

 
 Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2015 рік, яка затверджена рішенням Кіровоградської  міської 
ради від 27.01.2015 № 3940 (з урахуванням змін), за рахунок  коштів фонду 
охорони навколишнього природного середовища передбачено  проведення 
заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів та 
протиповеневі заходи, із охорони і раціонального використання земель,  із 
збереження природно-заповідного фонду, з охорони і раціонального 
використання природних рослинних ресурсів, виконання комплексної 
програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючих 
випромінювань, екологічної освіти та  виховання. 

Даною Програмою було передбачено на реалізацію природоохоронних 
заходів місцевого значення кошти у сумі  954,0 тис. грн, з урахуванням 
залишку коштів у сумі 2829,2 тис. грн. 

Протягом  2015 року на проведення заходів з охорони і раціонального 
використання водних ресурсів та протиповеневі заходи використано                  
2 867,5 тис. грн, охорони і раціонального використання земель  58,0 тис. грн, 
охорони і раціонального використання природних ресурсів  500,0 тис. грн, 
екологічної освіти та виховання 4,0 тис. грн.     
 

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів та 
протиповеневі заходи 

- Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі парку Пушкіна                           
м. Кіровоград (з урахуванням корегування проекту «Розчищення обвідного 
каналу р. Інгул в районі парка Пушкіна  міста Кіровограда») використано 
916,1 тис. грн (було передбачено 921,5 тис. грн); 

- Виконання комплексу  заходів щодо підтримання належного 
санітарного стану русел  річок, а саме річки Інгул (від вулиці Київської до 
вулиці Кропивницького) та уздовж русла річки  Созонівка  на території міста 
Кіровограда використано 728,5 тис.  грн (було передбачено 728,5 тис. грн);  

- Нове будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській,                           
м. Кіровоград     використано 500,0 тис.  грн, а саме     передано до  обласного  
бюджету як субвенцію на співфінансування будівництва (було передбачено 
500,0 тис. грн); 

- Обстеження та паспортизація гідротехнічної споруди та водойми                                 
річки Сугоклея в районі парку Перемоги міста Кіровограда, використано 
623,0 тис.  грн (було передбачено 623,0 тис. грн); 
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- Очищення русел річок Інгул та Созонівка  від дерев, використано         
99,93 тис.  грн (було передбачено 100,0 тис. грн).  

 
Заходи із охорони і раціонального використання земель 

Засипка і виполужування ярів, балок з одночасним їх дренуванням,                  
а саме виконано комплекс робіт на ділянці в районі вулиці Андріївської,                    
де розміщені  відвали ґрунту та будівельного сміття   використано                         
58,03 тис.  грн, (було передбачено 60,0 тис. грн).  
 

Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних 
ресурсів 

Заходи з озеленення міста використано 500,0 тис. грн, у тому                     
числі:   видалення дерев - 187,3 тис. грн,  проведення обрізування дерев, в 
тому числі тополя пухові  - 299,78 тис. грн, придбання посадкового матеріалу 
-12,9 тис. грн (було  передбачено 500,0 тис. грн).  

   
Заходи з екологічної освіти та виховання 

Проведення конференцій, семінарів, виставок, фестивалів та                     
інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 
середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, а                    
саме  збірник «Екологічні проблеми сучасності. Матеріали І Регіональної 
науково-практичної конференції», використано 4,0 тис. грн (було 
передбачено 4,0 тис. грн). 

 
Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації, що утворилася в 

процесі діяльності виробничого комплексу обласного центра, міською радою 
проведено певну роботу щодо розробки та виконання відповідних 
природоохоронних заходів суб’єктами господарювання. У 2015 році за власні 
кошти підприємствами міста виконано низку природоохоронних заходів:  

Публічним акціонерним товариством «по виробництву 
сільськогосподарської техніки» «Червона зірка» проведено заходи: 

- щомісячне налагодження пальників лінії порошкового фарбування з 
метою кращого згоряння палива та скорочення викидів забруднюючих 
речовин на суму 134,0 тис. грн; 

- проведення  інвентаризації викидів в атмосферу від стаціонарних 
джерел на суму 105,7 тис. грн; 

- утилізація відпрацьованої полімерної тари  на суму 20,52 тис. грн. 
Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128» за власні 

кошти в сумі 16,0 тис. грн проведено заходи по зменшенню техногенного 
навантаження від виробничої діяльності на довкілля м. Кіровограда, 
укладено договір з надання консультативної допомоги, пожежно-технічного 
та пожежно-рятувального обслуговування підрозділом МНС України             
в області, відповідно до якого, у разі виникнення значних займань твердих  
побутових відходів, здійснюється виклик для гасіння відходів. Також, 
здійснюється гасіння займань відходів власними силами. 
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Інгульською шахтою Східного ГЗК  за власні кошти підприємства було 
заплановано проведення робіт (інформація про виконання запланованих 
заходів  відсутня): 

-  переробка відвалів гірничих порід на суму 10 540,2 тис. грн; 
- боротьба з карантинними бур’янами   на суму 12,0 тис. грн; 
- озеленення території підприємства на суму 75,0 тис. грн; 
- проведення радіаційно-екологічного моніторингу на проммайданчи-

ках в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження підприємства  на                  
суму 405,0 тис. грн; 

- проведення радіохімічного та бактеріологічного контролю питної 
води Северинівського водозабору  на суму 30,0 тис. грн. 
 

У 2015 році не виконані  заходи  Програми: 
1. Перенесення існуючих комунікаційних мереж в зв’язку з розчисткою  

річки Інгул у м. Кіровограді (доопрацювання проектно-кошторисної 
документації «Перенесення існуючих комунікаційних мереж в зв’язку з 
розчисткою  річки Інгул у м. Кіровограді») – 135,0 тис. грн.   У зв’язку з 
відсутністю повної інформації про наявність комунікаційних мереж та їх 
балансоутримувачів, немає можливості розпочати виконання зазначеного 
заходу.  

2. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації їх забруднення –                   
22,0 тис. грн.    Цей   природоохоронний захід із облаштування джерела в 
районі вулиці Бєляєва  планується провести у 2016 році.   

3. Розроблення проектів створення території і об’єктів природно-
заповідного фонду та організації їх території – 50,0 тис. грн. Захід можливо 
розпочати після внесення змін до рішення № 491 від 28.04.2011 року  «Про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо організації і 
встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення 
в районі вул. Лісопаркової», а саме  в даному рішенні  не зазначена площа. 

4. Заходи по виконанню Комплексної програми захисту населення 
Кіровоградської області від впливу іонізуючих випромінювань на 2014 - 2018 
роки на суму 139,2 тис. грн. Органи місцевого самоврядування не наділені 
правом розробляти та впроваджувати на місцевому рівні регіональні 
програми заходів захисту населення від впливу іонізуючого випромінювання. 
Оскільки дієвої координації регіональною програмою за виконанням 
комплексних заходів на протязі 2015 року   не здійснювалося, то відповідно і 
передбачені заходи із захисту населення від впливу іонізуючих 
випромінювань, викладених у Програмі, не реалізовувалися.  

Залишок невикористаних коштів є перехідним,  який врахований у 
проекті Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2016 рік. 
 
Заступник начальника управління  
земельних відносин  
та охорони навколишнього  
природного середовища                                В. Пидорич 


