
        
 
                                           

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 листопада 2017  року                                                        № 1211 

 

Про внесення змін до Заходів щодо  

реалізації  Програми природоохоронних  

заходів місцевого значення на 2017 рік,  

затвердженої рішенням Кіровоградської  

міської ради від 15 березня 2017 року № 846 

 

 

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", пунктом 13 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, 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 2017 рік, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846 "Про 

затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення                 

на 2017 рік", та викласти їх в новій редакції, що додається. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та  охорони навколишнього  природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О. В.  

 

Міський голова                  А. Райкович

   

 
Негода 32 29 74                                          

   



 

    

Додаток  

до рішення Кіровоградської міської ради 

21 листопада 2017 року № 1211 

  19                 3серпня 2010 року № 3671                                19                 3серпня 2010 року даток  

ЗАХОДИ 

  щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік 

(у новій редакції) 
№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Фінансове забезпечення (тис. грн) Результат 

впровадження всього         у тому числі за рахунок: 

усіх 

джерел 

фінансу-

вання 

держав-

ного 

бюдже-

ту 

облас-

ного 

бюджету 

міського   

бюджету 

підпри-

ємств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів 

 

1. Виконання комплексу  заходів 

щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану 

русел річок, а також заходи для 

боротьби з шкідливою дією вод  

на території міста 

(упорядкування джерел, 

очищення русел річок від дерев) 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони навко-

лишнього приро-

дного середовища, 

управління 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення  

744,7 

 

  744,7 

 

 

 

 

 Поліпшення екологічного 

стану  річок та охорона 

водних ресурсів 

 Всього по розділу:  744,7   744,7   

 

Заходи з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів  

 

1. Придбання євроконтейненрів для 

роздільного збору відходів 

виробництва і споживання  

 

ПАТ "Ельворті",  

вул. Євгена 

Чикаленка,1 

 

100,0    100,0 

 

Зменшення впливу 

відходів на довкілля           

міста 



 

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Зменшення об’ємів захоронення 

відходів на полігоні                            

ТОВ "КАТП-1128" за рахунок 

сортування відходів і вилучення 

вторинної сировини 

 

ПАТ "Ельворті",  

вул. Євгена 

Чикаленка,1 

 

      -          - 

 

Зменшення впливу 

відходів на довкілля           

міста 

3. Модернізація сміттєсортувальної 

лінії 

 

ТОВ "КАТП-1128",     

вул. Байкальська, 

124 

500,0    500,0 Зменшення навантаження 

від виробничої діяльності 

на довкілля міста 

 

4. Організація ділянки по 

вермикомпостуванню відходів 

сільськогосподарського 

виробництва  

ТОВ "КАТП-1128",     

вул. Байкальська, 

124 

60,0    60,0 Зменшення навантаження 

від виробничої діяльності 

на довкілля міста 

 Всього по розділу:  660,0    660,0  

 

Заходи з охорони атмосферного повітря 

 

1. Реконструкція витяжної 

вентиляції  

 

ПАТ "Ельворті",  

вул. Євгена 

Чикаленка,1 

 

399,7    399,7 

 

Зменшення викидів в 

атмосферне повітря 

 

 Всього по розділу:  399,7    399,7  

 

Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів  

 

1. Заходи з озеленення міста 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони навко-

лишнього приро-

дного середовища 

 

616,0   616,0 

 

 

 Відновлення зелених 

насаджень 

 

 

 Всього по розділу:  616,0   616,0   



 
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Збереження природно-заповідного фонду  

 

1. Проведення спеціальних заходів, 

спрямованих на запобігання 

знищенню чи пошкодженню 

природних комплексів територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду 

Управління 

земельних відносин 

та охорони навко-

лишнього природ-

ного середовища 

20,0   20,0 

 

 

 Наукові дослідження з 

метою обґрунтування 

створення парку та 

розширення мережі 

природно-заповідного 

фонду  

 

 

 Всього по розділу:  20,0   20,0   

Всього  по Програмі, 2017 рік: 2440,4   1380,7 1059,7  

  

 

 
  

Начальник управління земельних відносин та охорони                                                                      

навколишнього природного середовища            Р.Владов 

 

 

 


