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Інформацію про виконання Програми природоохоронних заходів 
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Інформація 

про виконання Програми природоохоронних заходів  
місцевого значення за 2013 рік 

 
Даною Програмою було передбачено видатки з місцевого бюджету на 

реалізацію у 2013 році природоохоронних заходів місцевого значення у       
сумі  1,197 млн. грн. 

У 2013 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища на заходи з розвитку заповідної справи та 
збереження зелених насаджень використано 321,7 тис. грн., у тому числі: 
видалення дерев –  65,3 тис. грн.,  проведення обрізування дерев –                               
36,0 тис. грн., покіс карантинних бур’янів  – 49,9 тис. грн., придбання 
посадкового матеріалу – 23,4 тис. грн. та по заходах з озеленення міста 
(кредиторська заборгованість за виконані роботи у 2012 році) – 147,7 тис. 
грн. 

В той же час, більша частина коштів фонду охорони навколишнього 
природного середовища, яка закладалася на фінансування природоохоронних 
заходів у 2013 році, пов’язана з проведенням низки заходів по оздоровленню 
водних басейнів на території міста. Відповідно до вимог діючого 
законодавства, зазначені роботи може виконувати підприємство, яке має 
відповідну ліцензію, де виконання гідрологічних робіт можливо за умови 
грошового авансування у розмірі 30%  від вартості робіт. У зв’язку з 
затримкою перерахування коштів Державною казначейською службою за 
виконані роботи і заходи, спеціалізовані підприємства не мали можливості 
приступити до виконання робіт. 

Тому заходи, які передбачались відповідною програмою в межах 
постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  № 1147 
«Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,  
перенесені на 2014 рік.  

Залишок невикористаних коштів у сумі 875,98 тис. грн. є перехідним 
залишком. Ці кошти будуть використанні у 2014 році і враховані у Програмі 
природоохоронних заходів місцевого значення  на 2014 рік, яка  затверджена  
рішенням сесії Кіровоградської міської ради  від 29.01.2014 № 2775. 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації   у м. Кіровограді, 
зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення 
кількості відходів виробництва та споживання, що утворюються в процесі 
виробничої діяльності виробничого комплексу обласного центру міською 
радою у 2013 році проведено певну роботу щодо розробки та виконання 
відповідних природоохоронних заходів суб’єктами господарювання – 
основними забруднювачами. Так у 2013 році за власні кошти підприємствами 
міста виконано низку природоохоронних заходів: 
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Інгульською шахтою Східного ГЗК  проведено роботи по реконструкції 
фільтрів типу УКФ на   головних вентиляційних установках шахт «Північна»  
і «Центральна», вартість робіт становить 800,00 тис. грн. Також на 
підприємстві  постійно проводиться переробка відвалів гірничих порід,                    
за 9 місяців поточного року перероблено 70 835 тон відвальної породи, при 
цьому витрачено 4 817,70 тис. грн. 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КАТП-1128» проведено 
заходи по зменшенню негативного впливу діючого сміттєзвалища на 
довкілля м. Кіровограда в літній період, а саме придбано та встановлено 
відеокамеру з виходом на міську аварійну службу 1580, для своєчасного 
виявлення очагів займання та спалаху сміття на суму 10,0 тис. грн. 
 Розробка уранових родовищ на території міста та Кіровоградського 
району призводить до техногенного забруднення території міста радоном та 
створює підвищення радіаційного фону. Крім того, на території міста через 
глибинні тектонічні розломи відбувається виділення радону та його похідних 
продуктів розпаду (радон-222), що несприятливо впливає на клімат та є 
шкідливим для здоров’я людей.  

Протягом 2013 року Інгульською шахтою Східного ГЗК  за власні 
кошти підприємства на проведення хімічного та радіохімічного контролю 
роботи очисних споруд, визначення впливу скидів і викидів в навколишнє 
природне середовище, проведення радіаційно-екологічного моніторингу в 
санітарно-захисній зоні і зоні спостереження шахти витрачено                             
156,00 тис. грн. Проведено радіологічний контроль питної води 
Северинівського водозабору на суму 8,70 тис. грн. 
 

У 2013 році не виконані  такі заходи Програми природоохоронних 
заходів 
 

1. Розчистка русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно з 
проектом «Розчистка р. Інгул на ділянці від мосту по вулиці Кірова до гирла 
р. Сугоклеї» - 300,0 тис. грн.  Цей природоохоронний захід  планується 
провести у 2014 році за кошти місцевого фонду охорони навколишнього 
природного середовища. 

2. Переопрацювання проектно-технічної документації  на розчистку 
русла річки Інгул в межах міста Кіровограда згідно з робочим проектом 
«Розчищення обвідного каналу р. Інгул в районі парку Пушкіна міста 
Кіровограда» –  50,0 тис. грн.  

3. Виконання комплексу заходів щодо підтримання належного 
санітарного стану русла річки Інгул на території міста - 130,0 тис. грн.  Цей 
природоохоронний захід  планується провести у 2014 році за кошти 
місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища. 

4. Переопрацювання проектно-технічної документації на перенесення 
існуючих  комунікаційних  мереж  у  зв’язку з  розчисткою  русла                       
річки Інгул у м. Кіровограді – 100,0 тис. грн.    Цей   природоохоронний захід   
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планується провести у 2014 році за кошти місцевого фонду охорони 
навколишнього природного середовища. 

5. Реконструкція гідротехнічної споруди – 200,0 тис. грн. Реконструкція 
гідротехнічної споруди по вул. Кірова (вдосконалення водозливу) не 
відбулася у зв’язку з неприйняттям техніко-економічного обґрунтування 
інститутом Дніпродіпроводгосп  із-за відсутності фінансового забезпечення 
на розробку проектно-кошторисної документації у минулому році.   

6. Заходи з озеленення міста Кіровограда – не використаних коштів                   
91,0 тис. грн., які планувались для проведення капітального ремонту об’єктів 
благоустрою за умови наявності проектно-кошторисної документації. 

7. Проведення конференцій, семінарів, виставок, фестивалів та інших 
заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, 
видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 5,0 тис. грн.                    
Зазначені кошти не використано у зв’язку з прийняттям участі у 
громадському обговорені, яке організовувала громадська організація 
«Всеукраїнська екологічна ліга», та безкоштовними розміщеннями у віснику 
Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» інформаційних матеріалів  з 
питань, що стосуються  охорони навколишнього природного середовища. 
 
 
 
Начальник управління  
земельних відносин  
та охорони навколишнього  
природного середовища                                В. Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


